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 ملخص 

حطعطووال : بحتعريووب صطلووسلت بحت  وول عوو، بحطعطووال والوو ب   بحت  وول عوو، ب يتكوو ا بحث وو  الوو  طاطووأ السيحوو    ي وو أ    

  وقيئطأ بحطليدر.ل وصعد ذحك بحخيتطأ وبحطتيئج وض بصط بالتسيع ع، بحطعطا

تطيول بحث   ظيهرة بحت  ل ع، بحطعطوا والو ب   بحت  ول عو، بح وركا بحكوريم الو  رطويذ  قركر وأ الختويرة ب وتعطل  

ع هي بالحفيظ حلدالحأ علا  كثر ال  العطال  ي  رهي تت طل  كثر ال  العطال وهذه بحظيهرة )بحت  ل ع، بحطعطا( ه، ظويهرة 

ل وعوّدوهي وبحثاغ و ال و وح هوي عطييوأ كث ورةل وقود  وحول صهوي بحطفسوروا وبحط وية السّردة ع، بح ركال وع، بحشعر بحعرص،

 َحجر زبويأ ع، بحتعث ر بحثاغ، ال  طي بحتعث ر بح ركر، الطهُ. 

إا بحت  ل ع، بحطعطا ي لد صه بحتعث ر بح بحد بحوذي يويدي بحوا العوياة عودة حقورد ال لو دل كطوي  ا تعودد ب و وه 

 ل عيحت  ل   ل ب إصدبع، . ل ع، بحطعطاص أ حه  طره ع، بحت بإلعرب

 

 ال بردل بحت  لل بحطعطاالكلمات المفتاحية : 

 

 

Instances of Expansion of Meaning in the Holy Quran 

Dr. Dhiaa Fakhir Jabur 1 

 

Summary  

The research consists of three basic requirements: the definition of the term 

expansion of meaning, instances of expansion of meaning, rules of expansion of meaning, 

and after that the conclusion, results and a list of sources. 

The research deals with the phenomenon of expansion of meaning and instances of 

expansion in the Noble Quranic models in which words are used to denote more than one 

meaning, that is, they have more than one meaning. 

Expansion of meaning is a steady phenomenon in the Quran and in Arabic poetry, 

therefore, interpreters, grammarians, and rhetoricians have become fond of it, and have 

given it a great attention, and considered it a cornerstone of rhetorical expression, 

especially the Quranic expression. 

The expansion of meaning means a single expression that leads to several 

meanings for an intended purpose. The multiplicity of syntactic aspects has an effect on 

expansion of meaning, so expansion is a creative method. 
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 المقدمة:

ب عووودد كالئوووه ورعطوووهبح طووود ب ربل بحعووويحط ب كث ووورك ل    حطووودك

ال طوود  وبحلوواة وبحسووام علووا  شوورأ بحخلووب   طعوو    صوو، بح ي ووم

ل )صووولا ل عل وووه وكحوووه و ووولم(ل وعلوووا كحوووه بحس ثووو   بحسووويهري 

 .و ص يصه بحقر بحط يال   وال  تثعه صإحسيا إحا ي م بحدي 

 

 

 

إا بح ووركا بحكووريم كتوويب  ووطيوي العجووز الوو   ط وول ل وصعوود

بحعلطوي  بح قو أ علوا كطو ز والعرعوأ  وليع د ح ليأعجيزبح   ه بإل

وهو  اللودر ؟ وال   طي بحلق يأ الطهي وك وب ال  ليأعجيز ربره بإل 

 . امبحتشريل ع، بإل

حا ال ويدي  إ مص يطه وبئل ع، ب  علطي  بحلقأرسلب ب لوال  هطي

 علم بحدالحأ وبحت  ل ع، بحطعطا وكيا ال ض عهم بح ركا بحكريم.
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 قسام:أ ةلى ثالثعالدالالت اللغوية  اللغة وقسم علماء

 باليكودك  يرص صريت يتسم صيحلربحأ وبحتعث ور بحكيشوب كشوفك  :أوال 

 ع  غرد بحطتكلم.

رووه اُلووربد  : ظوويهري يقلوو  ع ووه بحظوو  علووا تفلوو ل عطوودهم علووا اثاني ًً

 بحطتكلم.

التسيويأ وال يطكو  بحثوّ   ي: الجطل تتردد العير ه وت تطل و  هك اثالث  

 حليحت وبحد الطهي وه  بحطتشيصه ع، بالصساح بح ركر،.

خضوع  بحلقوأ عو، بحتعيالول العهوي حلت سو م بح ويئم علووا  وصهوذب 

خوذ الطهوي علوير بالحتطويل بحط  و د ق ة بالحتطيل بحذي يعس وه  و يي

عوو، بحووذه  هوو  بحطع ووير حت سوو م دالالل بحلقووأ وبحت  وول عوو، بحطعطووا 

 بح ركر،.

 : ساسيةأ طالبويتكون البحث من ثالثة م

 .التوسع في المعنىالتعريف بمصطلح : ولاأل طلبالم

 .التوسع في المعنى مواطنالثاني:  طلبالم

 .الثالث: ضوابط االتساع في المعنى طلبالم

 .المصادرخاتمة والنتائج وقائمة ال وبعد ذلك

 

 ولاأل المطلب

 التوسع في المعنىالتعريف بمصطلح 

ا التوسع في المعنىأوال  :   : لغة واصطالح 

ووَعهُ يََسووُعهُ بحت  وول )حقووأ(:  وو بضل َوقَووده َو ض ووَعأُ: رَ ضوو ُل بحضل بحسل

ووُعهُ َ ووَعأك  وو لي  لَويَسض . َوَشوو،ه ي َو ض وو لي ل َوَ وويَعأكل عَهُووَ  َو ض وومل َوَوُ ووَلل صضيحضِّ

وولي  : َوب ض وو لي وولَ  لَو َ ض ي  لَوبتَِّسووَل: َوَ  ض ووعك َ : َوَ ووَدهُ َوب ض وو،ه َ ووَل بحشِّ تَ ه َوب ه

ي عك َعهُ: َص َِّرهُ َوب ض َ َعهُ َوَو ِّ يل َو َوه عك ُ وُل  لَو َلَثَهُ َوب ض َ وَل بحرِّ َوقض َل:  َوه

طكووا َصوويَر َذب طَووي َ  .َ ووَعأة َوغض ُ َعلَ هووَك  َيه  َغه َ ووَل لِّ ووَل  لَويُ َوويُل:  َوه وَو ض

وووبه َعطهوووهُ  بحشووو،ُ  بحشووو،َ  : ُ  بحث وووَ  َوَغ هوووَرهُ عيتَِّسوووَل  .حَووومه يَضض وووعه وو ِّ

ل َ ووعأك وَو وويعأكل وومل َ ووَل. وَوُ ووَل بحفوورُال صضيحضِّ تَ ه   :َوهُووَ  َو وويعي  وب ه

 .(1)بتَِّسَل عض، بحسِّ هر

يتثوو   الوو  بحتعريووب بحلقوو ي  ا العطووا بحت  وول هوو  خوواأ بحضوو ب 

 .ور  ضه

ه بحعلطووي  بحعوورب تطيوحووع وود  : فًًي االصًًطال  أمًًا التوسًًع

ا بحت  وول عوو، إهوو ( 463)ل بصوو  رشوو ب بح  روبروو،قوويل إذ  لبح وودبالا

يتسول ع وه بحتيويول ع ويت،  يذحك  ا ي  ل بحشويعر ص تكو" بحطعطا يعط، : 

تووه وبتسوويع وإرطووي يوويت، ذحووك الحتطوويل بحلفوو  وق ّ  لكوول وبحوود صطعطووا

قو ل بالور  الثول  لذحوك طم يو رد بصو  رشو ب  الثلوأ علوا ل(2) "بحطعطا

 : بح  س

يُ السًيُل  ِمَكرٍّ ِمفَرٍّ ُمْقبًِل  ُمًْدبِر  َمع ًا     لُملمًوِد َصًخر  حطًل

 (3)ِمْن َعلِ 

طووم  لذكر كرب  بحعلطووي  عوو، العطووا هووذب بحث وو  وتوويوياتهمعوو

 :والثله ق ل  ص، ر با: " ذكر

 (4)رُ مْ الخَ  يَ لي هِ  لْ وقُ  ار  مْ ني خَ قِ أال فاسْ 

ح لتوذ  " وقل ح، ه، بحخطور " :عزعم ال  عسره  ره إرطي قيل

بحسووطل صووذكرهي كطووي بحتووذل بحعوو   صرنيتهوويل وب رووب صشووطهيل وبح وود 

صلطسهيل وبحفم صذوقهيل و ص  رو با الوي  ظطوه ذهو  هوذب بحطوذه ل وال 

 ربه  ربد إال بحخاعأ وبحعث  بحذي صطوا عل وه   لك هذب بحشع ل وال

إذب  بوال تسو ط،  ورك   :بح ل دةل ودح ول ذحوك  روه قويل عو، تطويم بحث و 

 .(5)"بحجهرُ   الك َ 

كشب بح  روبر،  ا بحطوربد الو  بحت  ول عو، بحطعطوا وصو   ع

بحطوربد الطووه : هو  تعوودد بحطعوير، بحتوو، تتلوب ص يصل تهووي علوا بحتيويوول 

رووه  وبحطاحوو  علووا كووام بح  روبروو،  لعلووا  كثوور الوو  و ووه وبحوود

روه حوم  وصوا شوك  ليت دث ع  بحت  ل ع، بحطعطوا الو   يرو  بحشوعر

ذب ال  روه عو، ق حوه هوإ ليقفل ع  و  د هذب بحل ا عو، بح وركا بحكوريم

 لوهوذب بحطفهو م عو، بالتسويع لكيا عو، العورد بح ودي  عو  بحشوعر

وكوول الوو   ووي  صعووده  خووذه كطووي هوو  الوول  لالووي رجووده عوو، بحعطوودة  ول

   .(6)بختاعهم ع، بحل يغأ

كث ور الوطهم هوذب بحلو ا صيحث و   تطويول الي بحطعيصوروا ع ود 

قود يويتا " الطهوي:  يلع يال ب ص صفهض وتعريفوهض صعودة تعريفو لوبحدرب أ

وقود يوويتا صهووي حتجطوول  كثوور الوو   لصيحعثويرة ال تطلووأ  كثوور الوو  العطووا

 .  (7)"  الربدة السل صأوهذه بحطعير، كلهي  لالعطا

رهطوي  وبحطاح  ال  بحتعريف   عطود بحطت ودال   وبحطتويخري  

قوود َحلوورهُ صيحشووعر كطووي  ولحكوو  ب  لقوود بتف ووي علووا العطووا بالتسوويع

وهوو   ا كوول بح  وو ه  ولحووم يووذكرهُ ب  يشوو  ك  زبدو ا بحثووير،  لذكررووي

 حلطعير، ع، بالتسيع ال تطلأ والسل صأ.

ا بحت  ول عو، بحطعطوا  ل إ و ع ليعرعُوهالو  وال  بحطعيصري  

و بحعثوويرة بح بحوودة علووا ت طوول  كثوور الوو   قوودرة بحلفوو  بح بحوود "هوو : 

 .(8)"كل العطا ال  هذه بحطعير، ص  ت لالعطا ع،   يق وبحد

يتويصل بحتعريوب بحثوير، الو  بحطعيصوري   ل طر بحسويص   ا وعل

الو  بحطعيصوري   ولحكطه بختلب عو  ب  لتعريب بحت  ل ع، بحطعطا

ووو الوووري   عووو،  :  روووه حكوووم علوووا  ط ووول و ووو ه بحطعوووير، ول: ب  ييضك

بحتعريوب الو   هوأ بح يصول  تطويولروه بختلوب عو،  وبحثوير،:  لصيحل أ

عكول  له الو   هوأ بحفيعول وهو  بحطوتكلمتطيوحو ولص ططوي ب  لوه  بحلف 

 الطهطي قد رظر بحا بالتسيع ال  و ه حه. 

 

  ؟ التوسع في المعنىظهر مصطلح متى ثاني ا : 

  هط ووأبح وودبالا  علطووي بح إيووا ا بحوو بزع بحووديط، كوويا ورب  إ

ودر و ب  لحل وركا بحكوريم عجيزو  ه بإل ب تطيوحع للدرب يل بحلق يأح
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والوو   طلووأ الوو ب   بحجطوويل  لي ووأبحط بضوول بحجطيح ووأ صووذبئ تهم بح سِّ 

الوو  ت وودث عوو   يولعوو لبحتوو، وقفوو ب عل هووي هوو  بالتسوويع عوو، بحطعطووا

قووويل: "  إذ ل(هووو 255)ل بحت  ووول صووويحطعطا صوووربحأ هووو  بحجووويح 

ال إعهو  ص ويا  لي شوكل تفويهم بحطويايوصو لوبحعرب تت  ل ع، كاالهي

عو،  هو (392)لوتيصعوه بصو   طو، ل(9)" حسو  الو  صعول ا صعضهُ  

ال  ب تعطل اللوسلت )بحت  ول عو،   ولذكر بحت  ل ع، بحطعطا عه  

" ع ويل:  لبحطعطا( ع، كااله ح ل  و بز ب وتعطيل بحطلويدر حللوفأ

 .(10) " ا كيا قد يج ز تخ لهُ ال  صيب بحت  ل ع، بحطعطاإو

ال ضو ع بحت  ول هو ( 637)لض ي  بحدي  صو  ب ط ور وذكر 

إذ  ل)بحطثول بحسويئر عو،  دب بحكيتو  وبحشويعر(ع، بحطعطا عو، كتيصوه 

" و الي بح سم بحذي يك ا بحعدول ع ه  :بحكام ه  بحت  ل ع، يرى  ا 

ع  بح    أ إحا بحطجويز حق ور الشويركأ صو   بحطط و لل وبحطط و ل إح وه 

عوذحك ال يكوو ا إال حسلو  بحت  وول عو، بحكووامل وهو   ووث  صوويحت  إذ 

يورد علوا :   حودهطي :وبحت  ول ضورصيا .بحت  ل ع، بحكوام السلو ب

تل حثعود الوي صو   بحطضويأ وبحطضويأ و ه بإلضويعأل وب وتعطيحه قثو 

إح هل وذب    روه يلت وب صيحتشوث ه بحطضوطر ب دبةل وإذب ورد بحتشوث ه 

يل وال يستعطل هذب  وال الطي ثأ ص   بحطشثهل وبحطشثه صه كيا ذحك قث  ك

بحضرب ال  بحت  ول إال  يهول صي وربر بحفلويحأ وبحثاغوأل  و  ويهة 

ك و ل  جو ز وال ي سو غيعل يذه  صه خي ره إحوا ب وتعطيحه الوي ال ي

  ص، ر با:

 (11) صيحُ يشكو ويَ  نكَ مِ    ا   مل مِ  المالِ  صوتُ  حل بُ 

ع  حه: صت ص ل بحطيل ال  بحكام بحطيزل صيحطرةل والربده ال  

ذحووك  ا بحطوويل يووتظلم الوو  إهيرتووك إيوويه صوويحتطزيبل عوويحطعطا حسوو ل 

 . (21) "وبحتعث ر عطه قث ت

ب صتعث ر ي تطل  كثر الو  يحت ّ ل ع، بحطعطا ه   ا ييتا ع لإذك

وهطوي  الو ب   حلت  ول عو،  لوتك ا كل هوذه بحطعوير، اُلوربدة لالعطا

وول   إذ إرهووي  ل(بح ووركا بحكووريم كطووي عوو،  وو رة بحثلوود عوو، العطووا كلطووأ )حض

تعط، الست ل وحوال وال و م  و حويّل وهوذه بحطعوير، كلهوي الوربدة عو، 

ًًةَ  :بآليووأ. وكووذحك عوو، ق حووه تعوويحا ًًتََحَم اْلَعقَبَ ًًاَل اْق ّا )ال( عووإ ل(13)فَ

ال تطل  ا تك ا دبخلأ علا بحطست ثل  و يوربد صهوي بحودعي   و حورأ 

 .(41)بال تفهيم ال ذوأ  و غ رهي

 

 الثاني طلبالم

 التوسع في المعنى مواطن

 لالووو  بحدرب ووويل بحطعيصووورة هوووذب بحط ضووو ع كث ووور  تطيوحووو

 لو  وووزب ها تقسووو، صظاحهوووي الفوووردبل هوووذب بحط ضووو ع    وحووويوح

الو   ة ورثكالجط عوأ ال  هطوي رجود و .علط أ ال كطأحي أ إوت  ط صه 

 ير ووط ب خس  كووو ل ب صهووذب بحلوو ا الوو  بحدرب ووأعتطووبحثوويحث   بحووذي  ب

والوو   طلووأ  لدرب ووأ بحت  وول عوو، بحطعطووا  ح،  هط ووأحطوو  يوو و ووثاك 

بحت  ول  ال ب  هي بحثيحث ا ع، هذب بحط ض ع ه  تطيوحش ي  بحت، ب 

وكطووي  طوو ب  بح ذههوو صوورز  ا رسووتعرد ويطكوو  حطووي  لعوو، بحطعطووا

 :(15)ييت،

 : : التوسع في المعنى فيما يخص القرآن الكريمأوال

 يقسوطك ا إعو لعطودالي تختلوب بح ورب بل ممموع قًراءتين أو ألثًر: -1

ال  هذب بالختاأ ييدي بحا بتسيع ع، بحطعطا كطي عو، ق حوه تعويحا: 

 ِين ينِ  ئروقُ  (16)َمالِِك يَْوِم الدِّ  .(17)َملِِك يَْوِم الدِّ

بحطفسوري  ي ويول ت ديوود  ي بح ورب ت    وحووا ططوأ عريوب الوو  

حك  ع، بح    أ ح س هطي  قرب ة  وحوا الو   لوت ديد صفأ كل الطهطي

عكلتي بح رب ت   الت بترة رزل صهطوي بحوروح ب الو   ح جطول صو    لقرب ة

 لالعطوووا بحطيحوووك وبحَطلضوووك. عيحطيحوووك  و ووول حشوووط حه بحع وووا  وغ ووورهم

وبحَطلضوووك هووو  بحطتلووورأ ب كثووور وحوووه ب الووور وبإلدبرة بحعيالوووأ عووو، 

عطزح  بح رب ت   حتجطل صو   العطوا بحطيحوك وبحطلوك  لبحطلل أ بحعيالأ

عجطوول صوو   العطووا  لرووه  ووث يره هوو  بحطيحووك وهوو  بحطلووك وتوودل علووا 

  .(18)بحطلك أ وبحطلك اليحك ي م بحدي 

بييل : الشووك  ا بح ووروأ بحط سعووأ عوو، صوودالمقطعًًة الحًًرو  -2

ا بح روأ قد عسرل صتفي  ر عودة    بحس ر تعد ال  بتسيع بحطعير،

 وهذه بحتفي  ر بحطيتلفأ ه  ضرب ال  بتسيع بحطعطا حلف .

وحود عشور العطكو  وقد ذكر قربصأ وقود  لحهوذه بح وروأ يا عيالك

رهووي ال إوقوويل  ل ثوويئ،  ط عهووييوضووعهي صوويح  بحط ووزبا بحسوو د بحسث

 .(19)تسط   بح هي بحطفس خا وبحدة الطهي

الوو    سوومع لوهووذه بحطعووير، دحوو  صجووا  علووا بتسوويع بحطعووير،

عو،  وبئول بحسو ر الو  بحطتشويصه ا هذه بح وروأ إبحتفس ر قيل  علطي 

عووط   رووويال   لوهوو،  ووور ل عوو، بح وووركا لب ووتيطر ل صعلطوووهبحووذي 

وعيئوودة ذكرهووي  لوو   لوركوول بحعلووم ع هووي إحووا ل تعوويحا لصظيهرهووي

 قسومو ل(20)ختص صهي حطفسوهبه، ال  علم ل  ل وعا ع لبإليطيا صهي

  المـًـ: عف، ق حه تعيحا  لا ع، هذه بح روأ صفيل لإقيل  كخر

قوود روي عوو، تفسو رهي طاطووأ  قوو بل:  الوثاك  ل1الو   وو رة بحرعديبآليووأ

وبحثيحو  :  روي  ل ري ل  رى :وبحثير، لرى علم و العطيه  ري ل   حدهيل

وهكووذب رجوود بحت  وول عوو، بحطعطووا عوو، بح ووروأ  لل بحطلووك بحوورحط 

  .(21)بحط سعأ

 : القرآن الكريم واللغة خص: التوسع في المعنى في ما ياثاني  

رجوود بحت  وول عوو، بحطعطووا يشووقل بح  ووز بالكثوور عوو، بحجيروو  

 ا بحلقوأ بحعرص وأ حقوأ طريوأ وحهوي ح  يوأ عو، بالرت ويل الو     بحلق ي

حفضي  بحفس ت بحوذي تفوتت هذب بو ا  لحفيظالعطا بحا كخر ع،  كثر ب 

تووويح   لكسووو  بحلقوووأ ال  الووويل وخلووويئص عووودةيو لحفووويظكعيقوووه ب 

وبح ووركا بحكووريم  للطعحلطت وودث  ا يضوول عوودة و وو ه حلفوو  بحطسووت
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ع، هذب بحجيرو  وك وب ال وهو  الو  حودا  ب يد كث رك  بحعرص، ع، حقته 

 خث ر حك م.

وتُ  بحوذي ع وهحفيظ ع، بحلقأ بحعرص أ تدور ص   بحط   وب    ركِّ

وووا العطكوووحفووويظ حتكووو ّ ب  صثطوووي   عطووواوبحلووورأ بحوووذي ي لبوالف ووودك  يا تيالك

حفووويظ الووو  و ووو ه صاغ وووأ صدرب وووأ ب  عطووواوبحلقوووأ بحتووو، ت لبحطفوووردة

 وتعث ريأ.

 لوبحت  ل ع، بحطعطا يكو ا عو، هوذه بحعلو م بحثاطوأ : بحط و 

بحخيصووأ  أص وويث عوو، هووذه بحطجوويالل بحثاطووي ع لبحلقووأو لبحلوورأو

ال  رووهُ يطكوو   ا إوال يطكوو  حلوورهي  لصيحت  وول عوو، بحطعطووا كث وورة

ب ال رستعرد    : الطهي لرطيذ  بحت  ل ع، بحطعطا عددك

 :المشترك اللفظي -1

كويحع   بحتو،  لحفيظ تشوتر  عو، عودة العوياة  ع، بحلقأ بحعرص أ          

 لوعلووا بحجي وو ا لوعلووا عوو   بحطوي  لتسلوب علووا بحعوو   بحثيصورة

وبحجوو ا بحووذي  لبحسوويهرعلووا و لبحووذي يسلووب علووا بح وو لوبح وور  

قووويل تعووويحا:  لصووو ل وبال ووو د وغ ووور ذحوووكيسلوووب علوووا بحلووو ر   ب 

  َواْلُمطَللقًًَاُت يَتََربلْصًًَن بِأَْنفُِسًًِهنل ثاََلثًًَةَ قًًُُروء(22)عوويح ر  ق وول هوو   ل

 . (23)بح  ل وق ل ه  بحسهر صعد بح  ل

 غ المشترلة: يالص -2

وصتعث ور كخور  ا بحلو قأ  ل كثر ال  دالحوأ قد يك ا حلل قأ

عطجود  ا بحلو قأ  لالتعددة وال تطلأ ع، بحطص ،قد تتسل حتشطل العير

بح بحدة قد يشتر  ع هي  كثر ال  دالحأ. وذكر بحزالخشري ع، كشيعه 

ًًًَن ر ووو  ق حوووه تعووويحا: لالووو  ذحوووك بكث ووورك  ًًً   أَْي ْنسًًًاُن يَْوَمَِ ًًًوُل اْنِ يَقُ

بحطكويا. ويجو ز  ا  :صيحفتت بحطلودرل وصيحكسور (بحهَطفَر  ل ) (42)اْلَمفَر  

( بتسويع عو، بحهَطفَور  عذه  بحا  ا عو، حفظوأ )يك ا اللدرب كيحطر ل 

 .(52)بحطعطا عه، تعط، بحطكيا  و بحطلدر

 

  تعدد احتماالت مرجع الضمير :  -3

قوود تتعوودد دالحووأ بحجطلووأ صت  وول بحطعطووا علووا حسوو  تعوودد 

بحزالخشري  ا بحضط ر قد يع د ع د ذكر  لبحتطيالل الر ل بحضط ر

َوإِْن ُلْنًتُْم فًِي َرْيًب  ق حوه تعويحا:  علا بح ركا  و علا بحر و ل عو،

ًَهَداَءُلْم ِمًْن  ُُ ْلنَا َعلَى َعْبِدنَا فَأْتُوا بُِسوَرة  ِمْن ِمْثلِِي َواْدُعًوا  ا نَزل ِممل

ِ إِْن ُلْنتُْم َصًاِدقِينَ  :  عويد علوا بح وركا كويا بحطعطوا بإذ ل(62)ُدوِن َّللال

علو  و لت ب الثله ع،   رة الطي ه  علوا صوفته عو، بحث ويا بحقريو يع

ت ب آوإذب عويد علوا بحر و ل كويا صطعطوا : عو حس  بحطظم.بحسث أ ع، 

  .(72)وي تطل بحتعث ر كا بحطعط   بالط  ه  علا حيحه ال  ك ره صشرك 

لى آخر يحتمل ألثر من معنى وألثر من وجي إالعدول من تعبير  -4

 :  عرابيإ

 ورد ع، بح ركا بحكريم بحت  يل ال  ص قأ بحا  خرى حدوبعة 

وه، كث ورة وتودخل هوذه بحت و يال عو، صويب  لربدهي بح ركا دالح أ 

 ديدة والتعددة صهذب  ، ا بالحفيظ بكتسث  العير  بالتسيع ع، بحطعطا

  يول عو  ب وتعطيل بح صوب وال  ب وتعطيل بحطلودر وبحت لبحت  يل

ًاق حه تعيحا:  ا َوطََمع  حت   وب  كثور الو  غورد ل (82)َواْدُعوهُ َخْوفً 

الوووربد وت  ووو ل بحطعطوووا صتعث ووور وبحووود صت  يلوووه الووو  بح صوووب بحوووا 

وبحووطص ي ضووت ك ف ووأ ت ظ ووب بحت  يوول وبحعوودول حخدالووأ  لبحطلودر

 .(92)بحت  ل ع، بحطعطا

  : التضمين في النحو -5

يوو يدي ) و يت  وول( عوو، ب ووتعطيل حفوو   ا العطووا بحتضووط   

ي يجعله اليديكي العطا حفو  كخور الطي و  حوهل ع عسو، ب ول حكوم  ت  عك

ل وهوو  عطوود صعضووهم: "إشووربب حفوو  (30)بحثووير، عوو، بحتعوودي وبحلووزوم

العطوووا حفووو  كخووورل وإعسوووينه حكطوووه  حتلووو ر بحكلطوووأ تووويدي العطوووا 

و"إا بحقرد الو  بحتضوط   إعسوي  الجطو ع العط و   ل (31)"بحكلطت  

 .(32)"حك  ق ى ال  إعسي  العطا وبحدوذ

  :ي وو ل إذوعوو  ك ف ووأ وقوو ع بحتضووط   ي وودططي بصوو   طوو، 

بعلووم  ا بحفعوول إذب كوويا صطعطووا ععوول كخوور وكوويا  حوودهطي يتعوودى "

ص وورأ وبآلخوور ص وورأ كخوور  عووإا بحعوورب قوود تت  وول عت قوول  حوود 

بح رع   ال قل صيحثهل إيذبركي صيا هذب بحفعول عو، العطوا ذحوك بآلخور  

   صيح رأ بحطعتيد الل الي ه  ع، العطيه  وذحك ك  حه تعيحاعلذحك  ،

:  َن لَُكًْم َوأَْنًًتُْم فًًَُث إِلًَى نَِسًًائُِكْم ُهًنل لِبًًَا ًيَاِم الرل أُِحًلل لَُكًْم لَْيلًًَةَ الصِّ

َن لَُهنل   (ل وحك  ت  ل: )رعث ُ بحطر ةَ  و ر  ال ت  ل: )رعث ُ  ل(33)لِبَا

صهي  و العهي(ل حكطه حطوي كويا بحرعو  هطوي عو، العطوا بإلعضوي ل وكطو  

صو  )إحوا(  إحوا بحطور ة    و َ  تعدي ) عض  ( صإحا  ك  حك:  عضو  ُ 

ب  ره صطعطيه  .(43)الل بحرع  إيذبركي وإشعيرك

َواْسًًتَبَقَا الوو   الثلووأ ذحووك عوو، بح ووركا بحكووريم ق حووه تعوويحا : 

ْت قَِميَصيُ ِمْن  ُدبُر  َوأَْلفَيَا َسيَِّدَها لََدى اْلبَاِب قَالَْت َما َجَزاُء اْلبَاَب َوقَدل

ا إاِلل أَْن يُْسَمَن أَْو َعَ ابن أَلِيمن   .(35)َمْن أََراَد بِأَْهلَِك ُسوء 

ي  ل بحطسف، ع، تفس ره )الدبر  بحتطزيل وح ويئب بحتيويول(: 

" وب تث ي بحثيب وتسويص ي إحوا بحثويب هو، حلسلو ل وهو  حلهورب علوا 

حذأ بحجير وإيليل بحفعل ك  حه : )وبختيَر ال  وا ق اَلوهُ(  و علوا 

عي ورع يريود بحثويب  لرفور الطهوي ي  وب لتضط   ب تث ي العطوا بصتودرب

وو ود بحثويبل وإا كويا  لو  ورع  ورب ه حتططعوه بحخورو  لح خر 

 طعه ع، ق حوه )وغلِّ و  ب صو بَب(    روه  ربد بحثويب بحثربرو، بحوذي 

ََ بح فول يتطويطر  لوحطي هرب ي  بُ ه  بحطخر  ال  بحدبرل   عَل عورب

 .(36)ويس ط حتا خر 
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  لى اطالق الداللة وتوسعها :إالح   ال ي يؤدي  -6

إا بحطتكلم قد يلجي  ح يركي إحا حذأ صعول بحعطيصور حقييويل 

ال لوو دةل وحووذحك صوولأ صت وودير بحط ووذوأ  و عدالووهل والوو  طووم إا حووه 

ب ع، بحطعطا يدر  ال  غرد بحطتكلم ال ال  ذبل بحترك  .    طرك

د بالختلووير  إا " بح ووذأ خوواأ ب صوولل ويكوو ا حطجوورِّ

 لعلوا بحط وذوأوبالحتربز ع  بحعث  صطي  علوا و و د قريطوأ توُدّل 

 وه  قسطيا :

 لقسمي يظهر ع وه بحط وذوأ عطود بإلعورببل ك و حهم:  هوا و وها - 

  وَ   هواك  عإا رلوثهطي يودل علوا ريصو  ال وذوأ يُ ودر صط و :

 وح س هذب بح سم ال  بحثاغأ ع، ش، . لورزحَ  الكيركي  هاك 

وإرطوي تعلوم الكيروه  لوقسم ال يظهر ع ه بحط وذوأ عطود بالعوربب -ب

تلووف   بحطعطووال وو دتَووه ال يووتم إال صطربعيتووهل ر وو   إذب  روو 

وحكو  ال  -يُعسا ال  يشي ل ويططل ال  يشوي   -ويططل  ي  -يعس، 

 ث ل إحا إظهير ذحك بحط ذوأل وح   ر   ظهرته زبح  بحثهجأل 

وروووب إذب دحووو  عل وووه  :والووو  دوبعووو، بح وووذأ .وضووويع ذحوووك بحرِّ

 :وتعلب صتركه غرد ال  ب غربد بآلت أ قريطأل

ًًْت ر وو :  لظهوو ره صدالحووأ بح ووربئ  عل ووه  -1 ًًا َوقَالَ ْت َوْجَهَه ًًكل فََص

  ي  ري عج ز. ،(37)َعُموزن َعقِيمن 

( تُريد عل كي الثا لإخفيُ  ب الر ع  غ ر بحطخي   -2  .ر  : ) قثله

( صعد ذكور  يسر بإلركير إا السِّ  إح ه بح ي أل ر  : -3 )ح  مي خس سي

عطد بح ي وأ  ا ت و ل الوي  ردتوه شخص ال تذكر ب طه ح تيتِّا حك 

  .وال قلدته

( :ك و ل الطثوه بحلو يد بح ذر ال  عو بل عرصوأ  وير أل -4  .)غوزبلي

 .(38) ي هذب غزبلي " 

فََصًْبرن وال   الثلوأ بح وذأ عو، بح وركا بحكوريم ق حوه تعويحا: 

. وق حوه تعويحا: (39)َجِميلن  َواْسًتََوْت َعلًَى .  ي عيالري صثري  ط ولي

ًًًًوِديِّ  ًًًًَواَرْت  ي بحسووووف طأ. ور وووو  ق حووووه تعوووويحا:. (40)اْلُم ًًًًى تَ َحتل

والر وول ذحووك إحووا بحووذوق ب دصوو،ل عهوو   . ي بحشووطس .(41)بِاْلِحَمًًابِ 

 .(42)بحذي يُ حا إح ك صطي ع، بح  ل ال  صاغأ وحس  ص يا

 ق ل بحعثيا ص  ب حطب : لوال  بح ذأ ع، بحشعر

 (43)عاذلتي في حبِّها أقصِري     ه ا وه ا عنِك موضوعُ 

 لعطوووكض ال ضووو عُ بح ووو   وهوووذب  لوبحت ووودير : هوووذب حثووو، حهوووي

وحو  ذكوره حكويا  لعيح ذأ هطي  صلُغ ال  بحذكر    ا بحس يق يدل عل ه

ع ه تس يل وبحذي ي  ل عطه بص  ب ط ور : " هو  زيويدبل ب حفويظ عو، 

والهطي  الكطك حذأ ش،  ال  بحلف  ع، بحدالحوأ  لبحدالحأ علا بحطعير،

 . (44)عإا ذحك بحلف  ه  بحتس يل صع طه "  لعلا العطكا ال  بحطعير،

 

 

 التقديم والتأخير :  -7

ي  ل بحدكت ر  حطود السلو ب عو، بحت وديم وبحتويخ ر إروه صويب 

تتثيرى ع ه ب  يح   وتظهر بحط بهو  وبح ودربلل وهو  دالحوأ علوا 

بحتطك  ع، بحفليحأل وحس  بحتلرأ ع، بحكامل ووضوعه بح ضول 

لف ب ع، عّده ال  بحطجيزل عططهم الو  عوّده وبخت  .بحذى ي تض ه بحطعطا

وتيخ ر الي رتثته بحت وديم  لالطه    ا ت ديم الي رتثته بحتيخ ر كيحطفع ل

كيحفيعلل ر ول كول وبحود الطهطوي عو  رتثتوه وح وه. وبحطعوير، حهوي عو، 

ت دم بحعلوأ علوا العل حهوي عطود بح ويئل    :ب وحا :بحت ديم خطسأ  ح بل

بحت ودم  :وبحثير وأ .وبحعلوم علوا بحعيحط وأصهي كت دم بحك ا علا بحكيئط وأ 

صيحذبلل كت دم بح بحد علوا بالططو  ل علوا العطوا  ا بح حودة ال يطكو  

بحت دم صيحشورأ كت ودم ب رث وي   :وبحثيحثأ .ت  ب بالطط ط أ إال صعد  ث هي

بحت ودم صيحطكويا كت ودم  :وبحربصعوأ .علا ب تثيع وبحعلطي  علوا بحجهويل

 .ال  ي رب إحا بح يئط دوا ال  تيخر عطوه بإلاليم علا بحطيال م وت دم

بحت وودم صيحزالوويال كت وودم بحشوو ش علووا بحشوويب وب ب علووا  :وبحخيالسووأ

 .(45)بالص  

ب غووربد بحثاغ ووأ بحتوو،  صعوول بحطعيصووري   صوورزذكوور وقوود 

بحتشو يب إحوا بحطتويخر إذب  هو، :وت    بحت ديم وبحتيخ ر ع، بحكوام 

بحطسورة  و بحطسوي ة حلتفوينل  و تعج ول و لكيا بحطت دم الشعرب صقربصوأ

بحوطص علوا عطو م و لل وك ا بحطت دم ال ط بإلركير وبحتعجو بحتس ر

 لل وت  يوووأ بح كوووم وت ريووورهل وبحتخلووو صبحسووول   و  ووول  بحعطووو م

وبحتطث ووه علووا  ا بحطت وودم خثوور ال رعوو . وعوو  غوورد بحتشوو يب إحووا 

 ورد قووو ل  صووو، بحعوووا   إذب كووويا بحطت ووودم الشوووعرب صقربصوووأ بحطتووويخر

 ري : بحطع

 (46)وال ي حارِت البريةُ فيِي      حيوانن مستحدثن من َجمادِ 

ًًْل ق حووه تعوويحا: والوو  بحت ووديم وبحتوويخ ر حقوورد بالختلووي ل  قُ

ِ تَأُْمُرونِّي أَْعبًُُد أَي َهًا اْلمًاِهلُوَن َ َولَقًَْد أُوِحًَي إِلَْيًَك َوإِلًَى  أَفََغْيَر َّللال

َرْلَت لَيَْحبَطَنل َعَملَُك َولَتَُكونَنل ِمَن اْلخاِسًِريَن اللِ يَن ِمْن قَْبلَِك لََِْن  ُْ أَ

ًًاِلِرينَ  َ فَاْعبًًُْد َوُلًًْن ِمًًَن الشل َ  ل (47)َ بًًَِل َّللال عإرووه إرطووي ق وول: )صَوولض لِّ

) ثُووده و وو  بختلووي   لوحووم ي وول: )صوول بعثوود لَ(   رووه إذب ت وودم لعَيعه

( حجيز إي يع بحفعل علا  ي بحعثيدة صه دوا غ رهل وح  قيل: )صل بعثد

  .(48)الفع ل شي 

عو، ( 49)كت وديم بحطسوطد وكذحك إذب كويا عو، بحطت وّدم الوي يشو ق حوذكرهل

ِِ َواْخًًًتاِلِ  الللْيًًًِل ق حوووه تعووويحا:  ًًًماواِت َواأْلَْر إِنل فًًًِي َخْلًًًَِّ السل

  .(50)َوالنلهاِر ََليات  أِلُولِي اأْلَْلبابِ 

 العطف بين متغايرين : -8

والطهووي وبو بحووذي وبحتوو،  لبحطوو    حووه الوو ب   عديوودة وهووذب

وعروعهطي بحط  طأ ص   بحلفأ وال صو عهيل عترتِّو  الو  إق ويم هوذه 
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ي ال صو الك وال صو عضهي ل وقود بح بو بحعسُب صو   بحلوفأض بح بقعوأض ب وطك

 وهووم إق وويَم بحوو بوض علووا بال ووم بحط صوو ل عوودُم بحتفريووب صوو   بحوو بو 

وبحود عو، بال وتعطيل بحفلو تل بحعي فأض صوفيلة التقوييرةك حط صو أ 

وبحوو بوض بحعي فووأض صووفأك علووا ال صوو عهي ع طووي هوو  خوواأ ب صوول. 

وبحطستعطل بحطش ل ع، عل ت كام بحعرب ه   ا تيت، بح بو عي فوأك 

ل والوو  (51)صوو   صووفيل التقووييرة عوو، الوودح حهي الت وودة عوو، ال صوو عهي

بحش بهد بح ركر وأ علوا عسوب بحلوفيل عو، بحلوال بال وط أ ق حوه 

ًًوَن تعوويحا:  ًًِ يَن يُْؤِمنُ ًًيَنَ الل ًًِي ُهًًد ى لِّْلُمتلقِ ًًَب فِي ًًاُب الَ َرْي ًًَك اْلِكتَ َذلِ

ِ يَن يُْؤِمنًُوَن  ا َرَزْقنًَاُهْم يُنفِقًُوَنَ والًل الةَ َوِممل بِاْلَغْيِب َويُقِيُموَن الصل

والطوي  ل(25)بَِما أُنِزَل إِلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمن قَْبلَِك َوبِاَلِخَرِة ُهًْم يُوقِنًُونَ 

 ووثب يتثوو ِّ   ا بحوو بو بحعي فووأ بحدبخلووأ علووا بال ووم بحط صوو ل بحووذي 

ل  ب تعطيح   طض  :وبحت، وعروعهطي بح بقلض صفأك ب تُعه

ب ول : َعسَفَووو ه صووو   صوووفيل التقوووييرة حط صووو أ التِّ ووود 

بحووذبلل وعسهفُهووي حط يصوود دالح ووأ صاغ ووأ يسووتدع هي  وو يق بحكووامل 

 .بحكام وب تعطيحهي هيهطي طيص ي ع، عل ت

عق ِّوورل العطووا  لوبحثووير، : عسفوو  صوو   صووفأة وال صوو عهضي

ب حط ص عه   ا بحعسب  بحكام و عل  الي ه  ع،  صله صفأي القييرك

وب ووووتعطيحهي هيهطووووي صع وووودي عوووو  ال لوووود بحكووووام  لالشووووعري صيحتقوووويير

 .(53)والدح حه

 

 المطلب الثالث

 ضوابط االتساع في المعنى

تطيوح  ال ضو ع بحت  ول إا كثرة بحدرب يل وبحث  ث بحت، 

قود  لوالطهوي بحدرب ويل بحسويص أ لع، بحطعطا وبإلحي أ صجط ول   برثوه

 حوود إال  ا الووي ذكووره  لص طو  حطووي ضوو بصط العرعووأ بحت  وول عوو، بحطعطووا

 ه، :  لع  الس غيل بحت  ل ع، بحطعطا قد عّدهي طاطكأبحطعيصري  

  .طبيعة اللغة العربية -1

 .لثرة الموضوعات المبثوثة -2

 .غياب القرينة-3

طم ذكر عو، العورد حديثوه عو  هوذه بحطسو غيل صيرهوي هو، 

وهووذب و ووه صوو  ت  لرفسووهي شوورو  بحت  وول عوو، بحطعطووا وضوو بصسه

وال ث لل إال  ا الي ذكر ع،  ث عأ بحلقأ بحعرص أل عا يطكو  عوّدهُ الو  

بحض بصط   و بحشرو     ا الجيل بحدرب ويل وبحث و  هو  عو، هوذه 

عوووا يطكووو   ا رعوووّده شووور كي    روووه  الووور  بحلقوووأ ال غ ووورل وصيحطت جوووأ

 .(54)صديه،

إا بحض بصط بحت، ت كم ب حفيظ بحت، يربد الطهي  كثور الو  العطوا 

 هلأل ويطك   ي صيح   ا  ا يستطتجهي ال  العرعتهض وإحي توه صهوذب 

 ويطك   ا ر ل، هذه بحض بصط صط ست  : لبحعلم

الًًى ذهًًن  أوال  : قابليًًة اللفًًد وقدرتًًي علًًى إيًًراد ألثًًر مًًن معنًًى

ًًي ب الوو  ب حفوويظ حووه  كثوور الوو  العطووا   المتلق : إذ رجوود  ا هطووي  عووددك

صوو    ث عووأ بحلّفوو   بح بقع ووأ بحطازالووأ ع وودوث ليتثوويدر بحووا بحووذه 

وبحطعطا ه  برت يل ذه   يالل بحلّف  إحا بحطعطا السل كي ال  دوا عرق 

ص   بحعلم صيح ضل وبحجهل صهل عه، كيآلييل بحط كطأ بحت، ال ت تطول 

بإال   ل(55)ص ططي رجد  حفيظكوي  خورى ت طول  كثور الو  و وه لو هكي وبحدك

ُ والثوويل علووا ذحووك ق حووه تعوويحا عوو،  وو رة بالخووا :  ًًَو َّللال ًًْل ُه قُ

ًًدن  ل عهوول يطكوو   ا ي تطوول بحووطص بح ركروو،  كثوور الوو  العطووا ؟ (56)أََح

ي.   بحج بب : كّا قسعك

 

ي قود رجود  ح يركو وجود قرينة مانعة من االتساع في المعنًى : ثاني ا :

ع، بح ركا بحكريم  حفيظكي حهي  كثر ال  دالحأ ال  و ههي بحلفظو، إال  ا 

و  د عيالل خير ، عطهي  ل  الطهي ال زة بالتسيعل الثيل ذحوك ق حوه 

وبحع   كطي ذكرروي  ويص كي تويت، صعودة  ل(57)لليُ َعْينَْينِ  نَْمَعل أَلَمْ تعيحا:

 العياة ع، بحلقأل الطهي بحثيصرة  و بحجي  ا  و ع   بحطي   و بحذه .

وحك    يق بآليأ الطل ال  بالتسويع بحوا هوذه بحطعوير،ل حطوي  وي  

فَتَْينِ ع، تكطلأ بحس رةل قيل تعيحا:  َُ ل عيحط ل د ال  (58)َولَِسان ا َو

ل عيالقتلير علوا بحع طو     َرِّهطوي بآليأ ه  بحع   بحثيصرة ال غ رهي

وفَتَ ه ض  . َرفُل بحطشيعرض و َاِّ بحُطعلِّل إضركير ظطلهض  َا حم يََرهُ  ََحدي  وذكوُر بحشِّ

ووي عووا يطسووب بحلّسوويا صوودوا  صيرووأ ت لوول صهطووي العك الوول بحللَسووياض   َاِّ بإلض

فتياض صدوا بحللسيا فَتَ ه ض وال تطسب بحشِّ بحشِّ
(59). 

 

 االستنتاجات :الخاتمة و

تطيول بحث   ظيهرة بحت  ل عو، بحطعطوا والو ب   بحت  ول عو، 

بح ركا بحكريم ال  رطيذ  قركر أ الختيرة ب تعطل  ع هي بالحفيظ حلدالحأ 

علا  كثر ال  العطال  ي  رهي تت طل  كثر ال  العطال وهوذه بحظويهرة 

)بحت  ل عو، بحطعطوا( هو، ظويهرة السّوردة عو، بح وركال وعو، بحشوعر 

قوود  وحوول صهووي بحطفسووروا وبحط ووية وبحثاغ وو ال و وح هووي بحعرصوو،ل و

وعووّدوهي َحجوور زبويووأ عوو، بحتعث وور بحثاغوو، ال وو طي  لعطييووأ كث وورة

 بحتعث ر بح ركر، الطهُ.

والوو  هووذب بحث وو  بحطوو  ز تثوو   حوودى بحثيحوو  الجط عووأ الوو  

 بال تطتي يلل والطهي:

العياة بحت  ل ع، بحطعطا ي لد صه بحتعث ر بح بحد بحذي ييدي بحا  -1

 .عدة حقرد ال ل د

بح ركا بحكريم كتيب غط، صي تعطيل حفو  وبحود صطعوياة التعوددة قود  -2

 .تك ا هذه بحطعير، الربدة والسل صأ عطد ل تعيحا

  .إا تعدد ب و ه بإلعربص أ حه  طره ع، بحت  ل ع، بحطعطا -3
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وو د بحعورب  روه كويا صسوث  بخوتاعهم  لبحت  ل   ل ب إصدبع، -4

وهوذب الوي  لص  ة بإلحسيا وبح ودرة علوا تخ ول صلود شويعر شي ول

عيحعلطي  كيا ال  بحلع  عل هم  لو ره الثتكر لح  ه )بص   ط،(

ب شويالاك عل وه ل ا ي  سو ب صوه وال ي  وود  لحوذحك ال يفرضو ا حودك

ه الطوي ال يططول تعريفو لدح ل ي  و  بتثيعوهل حوذحك ال يطكو  ت   وده

 .ال   ا يك ا عيحط كي ت ريثكي ع، الفه اله

يطكووو  الضووويعفأ العطوووا كلطوووأ وبحووودة الووو   ريوووب ب وووتعطيالتهي  -5

وهو  دح ول  لوحك  بحط دد حلطعطا بحط تطل هو  بحسو يق لبحطختلفأ

الهووم واليشوور قوو ي حتكوويطر بحطعطووا  و تعريفووه. قوود يكوو ا ت  وو ل 

 لوحكطوه ال ظو ر عو، الكويا كخور لبحطعطا ال ث الك عو، الكويا كخور

ي حتلث أ بالحت ي يل بحشعريأوي  .طك  ب تعطيحه  يضك

الثول  لإا تط ع   يح   بحلقأ بحعرص أ ه  شكل ال   شكيل بحت  ول -6

عضوا علوا  لوغ رهي ال  ب  يح   لوبال تفهيم لوبحطه، لب الر

ي إحودى  ل و ه بح ل ر بحطعثر عطهي ع، بح ركا بحكريم عه،  يضك

والووي إحووا ذحووك حووه و وويئل ت  وو ل بحطعطووا. يثوود  تفضوو ل بحلوو غ 

  .وصيحطت جأ تك ا حه العياة التعددة لالعطا

صطي  اِّ بحلقأ صسث عتهي التق ورة عو، السوط يتهي حوذحك عوإاِّ السو غيل  -7

 بالتسيع ح س  كلهي ظيهرة وهذب الي ت صل إح ه بحعلطي .

 ل الي بالتسيع ع، بحطعطا لإاِّ بالتسيع ع، بحلف  يعط، إ يحأ بحكام -8

هذب ص س  الي تط ل إح ه بحعورب الو  بح وذأ ع ك ا صيقل ب حفيظ و

 وبإليجيز وبالختلير ع، بحكام.

 .وكخر دع بري  اض بح طد ب ربل بحعيحط  
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 المصادر:

 بح ركا بحكريم.

  عثوود بحوورحط  بحسوو   ،  ووال  لب شووثيه وبحطظوويئر عوو، بحط وو

ت   ووب: عثوود بإلحووه رثهوويال وغوويزي الختووير  لهوو (911بحوودي )ل

و حطوود الختووير بحشووريبل  لوإصووربه م ال طوود عثوود ل ل ل طوويل

 .م1987 -ه  1407الجطل بحلقأ بحعرص أ صدالشبل 

  د.  حطووود  لبحطعوووير، -بحثاغوووأ  -  ووويح   صاغ وووأل بحفلووويحأ

بحسثعوووأ ب وحوووال  لبحك يووو  –وكيحوووأ بحطسث عووويل  لالسلووو ب

 .م 1980

 ال طود الرتضوا بح سو ط،  لتي  بحعروا الو   و بهر بح ويال ا

 دبر بحهدبيأ.  لبحزص دي

 لبحسوو د ال طوود علوو، بحط  وو ي بحجزبئووري لت ريوور ب صوو ل 

اليّ سوووأ بحطشووور بإل ووواال، بحتيصعوووأ حجطيعوووأ بحطدّر ووو   ص وووم 

 د.ل.  لإيربا لبحطشّرعأ

  بحت رير وبحتط ير )ت رير بحطعطا بحسديد وتطو ير بحع ول بحجديود

ال طد بحسويهر صو  ال طود صو  ال طود  لال  تفس ر بحكتيب بحطج د(

هوو (ل بحوودبر بحت رسوو أ 1393بحسوويهر صوو  عيشوو ر بحت رسوو، )ل

 .م 1984 لت رس -حلطشر 

 ،عوا  بحودي   لتفس ر بحخيزا بحطسطا حثيب بحتيويل ع، العير

ه (ل والعه تفس ر 725عل، ص  ال طد ص  إصربه م بحخيزا )ل

ضووثسه وصوو  ه عثوود بحسووام ال طوود  لهوو (516بحثقوو ي )ل

 م.1995 لحثطيا –ص رول  لعل، شيه  ل دبر بحكت  بحعلط أ

 )بصووو  كث ووور  لتفسووو ر بح وووركا بحعظووو م ) تفسووو ر بصووو  كث ووور- 

 لهوو (774إ وطيع ل صو  عطور صو  كث ور بح رشو، بحدالشو ،)ل

 لبحسووع ديأ لت   ووب:  وويال، صوو  ال طوود بحسوواالأل دبر   ثووأ

 .م2002ه  ي 1422

 )صو  بحثركويل  لتفس ر بحطسف، )الدبر  بحتطزيل وح يئب بحتيويول 

 هو (ل710عثد ل ص   حطد ص  ال ط د حيع  بحدي  بحطسوف، )ل

رب عوه وقودم حوه:  ل وب علو، صودي يح  ه وخور   حيديثوه: ي 

دبر بحكلووم بحس وو ل ص وورولل بحسثعووأ لال  وو، بحوودي  ديوو  السووت 

 م. 1998-ه 1419ب وحال 

 ال طوود صوو   حطوود صوو  ب زهووري بحهوورويل  صوو   لتهووذي  بحلقووأ

دبر  لهوو ( ت   ووب: ال طوود عوو د الرعوو 370الطلوو ر )ل

 م.2001بحسثعأ ب وحال  لص رول لإح ي  بحتربث بحعرص،

 لعطا ع، بحجيالل  حكيم بح وركا حإلالويم بح ر ثو،بحت  ل ع، بحط 

  روحأ ت ودم صهوي  وه  وثت، إصوربه م بحوا الجلوس كل وأ بحعلو م 

 م.2003 ل يالعأ صقدبد لبإل اال أ

 د. عيضل بحسويالربئ،ل دبر بصو  حوزمل  لبحجطلأ بحعرص أ وبحطعطا

  .م2000 -ه  1421حثطيال بحسثعأ ب وحال  –ص رول 

  ،حطود صو  إصوربه م  لوبحث يا وبحثوديل  بهر بحثاغأ ع، بحطعير 

هووو ( ضوووثط وتوودق ب وت ط وووب: د. ي  وووب 1362بحهيشووط،: )ل

 .بحطكتثأ بحعلريأل ص رول لبحلط ل،

  صوو   لعلووا شوورح ب شووط ر،  حف ووأ بصوو  اليحووكحيشوو أ بحلووثيا 

هوو (ل دبر 1206بحعرعويا ال طود صوو  علو، بحلووثيا بحشويعع، )ل

-هوو  1417 حثطوويال بحسثعووأ ب وحووال –بحكتوو  بحعلط ووأ ص وورول 

 .م1997

 عثد بحرحط  ص  ال طدل  ص  زرعأ بصو  زرجلوأ  لحجأ بح رب بل

هووو ( ت   وووب بحكتووويب والعلوووب ح بشووو ه:  وووع د 403)ل ر ووو 

 –هوو  1402بحسثعووأ بحثير ووأل  ص وورولل ب عقووير،ل دبر بحر وويحأل

 .م1982
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 عطرو ص  ص ر صو  ال ثو ب بحكطوير، صويح ال ل بحل ثو،ل  لبح   با

 -دبر بحكت  بحعلط أ  له (255)ل   ص  عثطيال بحشه ر صيحجيح

 .ه  1424ص رول بحسثعأ بحثير أل 

 هو (ل 392 ص  بحفتت عثطيا ص   ط، بحط صول، )ل لبحخليئص

 بحه  أ بحطلريأ بحعيالأ   حلكتيبل بحسثعأ بحربصعأ. 

 ُرُن بح َ هس ص  حجر ص  بح يرث بحكطديل  لدي با بالرض  بح  س باله

صووه: عثوود بحوورحط  بعتطووا  م( 545الوو  صطوو، ككوول بحطووربر )ل

 1425ص وورولل بحسثعووأ بحثير ووأل  –دبر بحطعرعووأ  لبحطلووسيوي

 م. 2004 -ه  

 دبر  لهو (199بح س  ص  هيرئ بح كطو، )ل  لدي با  ص، ر با

 م.1998حثطيال  –ص رول  لصيدر

 ،لت   ب : عيتكأ بحخزر ، لدي با بحعثيا ص  ب حطب بح طيال 

 ]م1954 لبح يهرة لالسثعأ دبر بحكت  بحطلريأ

 بحطسو ر عو، علوم بحتفسو رل بصو  بحجو زيل  طويل بحودي   صو   زبد

هووو (ل ت   وووب: ال طووود صووو  عثووود 597بحفووور  عثووود بحووورحط  )ل

–1440بحرحط  عثد لل دبر بحفكرل ص رولل بحسثعأ ب وحال 

 .م2019ه ي 1441

 ت   وب حسو   ل ص  بحفتت عثطيا صو   طو، ل ر صطيع بإلعربب

 م.1985دالشبل دبر بح لمل  لهطدبوي

  ظوويهرة بحت  وول عوو، بحلقووأ بحعرص ووأي درب ووأ حططوويذ  الوو  بح ووركا

الجلوأ علول أ  -الجلأ بحتوربث بحعرصو، لد. صل ي م صلعر  لبحكريم

ل بحسوطأ 105دالشوبل بحعودد  -تلدر عو  بت ويد بحكتويب بحعورب

 1428بحط ورم  -م  2007كوير ا بحثوير،  -بحسيصعأ وبحعشروا 

 .ه 

 لعلووو م بحعووويح،السثعوووأ بحت لحووويتم صووويحت بحضووويال  لعلوووم بحلقوووأ 

 م.1981لبحط صل

 ،دبر بحطهضوأ بحعرص وأ  لبحدكت ر عثودبحعزيز عت وب لعلم بحطعير

 د.ل. لحلسثيعأ وبحطشربحسثعأ ب وحا

 ص  علو، بح سو  صو  رشو ب  لع، ال ي   بحشعر وكدبصه لبحعطدة 

هوو (ل ت   ووب: ال طوود ال  وو، بحوودي   463بح  روبروو، ب زدي )ل

 م. 1981-ه 1401سأل دبر بحج لل بحسثعأ بحخيال لعثد بح ط د

 )،د.ال طود  حطود قي ومل  لعل م بحثاغأ )بحثديل وبحث يا وبحطعوير

 -ود. ال  و، بحودي  ديو ل بحطي سوأ بح ديثوأ حلكتويبل  وربصلس 

 .م 2003حثطيا بحسثعأ ب وحال 

 عووو  ح ووويئب بحتطزيووول وع ووو ا ب قيويووول عووو، و ووو ه  بحكشووويأ

ي بحتيويلل  صو  بح ي وم ال طو د صو  عطورو صو   حطودل بحزالخشور

بحسثعووأ  لص وورول –هوو ( دبر بحكتوويب بحعرصوو، 538 ووير ل )ل

 .ه  1407 لبحثيحثأ

  ال طود صو  الكورم صو  علو،ل  صو  بحفضولل  طويل  لحسيا بحعورب

 لهو (711بحدي  بص  الطظ ر ب رليري بحرويفع، بإلعري ، )ل

 .ه 1414 لبحسثعأ بحثيحثأ لص رول لدبر صيدر

 د. عيضوول صوويحت  لحطسوويل ص ير ووأ عوو، رلوو   الوو  بحتطزيوول

  .بحسيالربئ،

 ض ي  بحدي  ص  ب ط رل  لبحطثل بحسيئر ع،  دب بحكيت  وبحشيعر

ه ( ت   ب:  حطد بح  ع،ل وصودوي 637رلر ل ص  ال طد )ل

 –دبر رهضأ اللر حلسثيعأ وبحطشر وبحت زيلل بحفجيحوأ  ل ثيرأ

 م.1992 لبح يهرة

 ،ل  بحطلسلت بحط دي ع، كتيب بحعطودة الصو  رشو ب بح  روبرو(

دبر بحكتووو   لد. إصوووربه م ال طووود ال طووو د بح طووودبر، لهووو ( 456

  .م2014 لحثطيا –ص رول  لبحعلط أ

 هو (ل ت   وب عثود 395 حطد ص  عيرا )ل لالعجم ال يي س بحلقأ

 -هوووو  1399 لدبر بحفكوووورل ص وووورول لبحسووووام ال طوووود هوووويروا

 م. 1979

 بحطكتثأ بإل اال أ  لإصربه م اللسفا وكخروا لبحطعجم بح   ط

 م.1972وبحطشرل حلسثيعأ 

 بحسثعوووأ  لالسثعوووأ بحر ووو ل لال طووود رضوووي بحطظفووور لبحططسوووب

 ب وحا.

 دبر  لال طوود حسوو   بحسثي ثوويئ، لبحط ووزبا عوو، تفسوو ر بح ووركا

 م. 2009 لبحكتيب بحعرص،
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