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  بسم اهلل الرمحن الرحيم
 المقدمة :

الحمد هلل الذي خلق فسوى، وانعم فهدى، ولو اآلخرة واألولى وصلى اهلل على محمد 
 وآلو وصحبو و سلم.

 وبعد:
ُُ ِملن بَللْيِن َيَديْلِو َوََل فهذا كالم اهلل العظيم ا  لمتين القرآن الكريم الذي )) ََل يَْأتِيِو اْلَباِطل

ٌُ مِّْن َحِكيٍم َحِميٍد(()فصلت (،فسبحانو وتعالى تحدى اإلنس والجن على ٕٗ/ِٔٗمْن َخْلِفِو تَنزِي
أن يلللأتوا بم،للللو، فهلللو المعجلللزة المنزللللا عللللى خلللاتم أنبياىلللو الحبيللل  المصللل فى )صللللى اهلل عليلللو 

ًعا مِّْن َخْشَيِا اللَِّو َوتِْلكَ  ٓوسلم( ٍُ لََّرأَيْلَتُو َخاِشًعا مَُّتَصدِّ  قال تعالى ))َلْو أَنَزْلَنا َىَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَب
  ٓ(ٕٔ/ٜ٘اأْلَْم،َاُل َنْضرِبُلَها ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يَلتَلَفكَُّروَن (()الحشر

للللى يلللوم يبع،لللون  وبلللو يعلللر  النلللاس كلللُ والقلللرآن المجيلللد كتلللاب اهلل المعجلللزة الباقيلللا إ 
لي بقوه  مفاصُ حياتهم  والعلم الك،ير عن آخرتهم  ومن اجُ ذلك عليهم أن يفهموا معناه حقاً 

علملاء  ابهل ضالتل  نهل-قراءة فاحصا- ةعلى أنفسهم  ويتم لهم ذلك من قراءة التفاسير المعتبر 
فسلل  المتعلقللا فلل  القللرآن الكللريم أن األملا األجللالء منللذ بللدء التفسللير إلللى يومنللا ىللذا  وي يلل  لن

ىلذه المجموعلا  ىتقف وى  مترددة أمام خشيا القرآن العظيم خاضلعا أملام أحكاملو الجليللا علل
  ٓوما يتعلق فيها من القرآن الكريم  -عص  الحياة -من أأللفاظ الدالا على المال

كريم من خالل الدالا على المال من القرآن ال ظإذ بدأ ت بح،  ىذا باستخراج أأللفا 
  ثللم اسللتخرجت اآليللات المتضللمنا لهللذه األلفاظ،وبينللت  نمللداومت  المسللتمرة علللى قللراءة القللرآ

معناىلا اللوللوي مللن خللالل المعلاجم العربيللا وكان مللن أىللم ىللذه المعلاجم كتللاب العللين للخليللُ بللن 
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ا ىلل( وفقلو اللولا وأسلرار العربيلٔٔٚىلل( ولسلان العلرب َلبلن منظلور)ت٘ٚٔأحمد الفراىيدي)ت
  ٓىل( وغيرىا مما سأذكره ف  قاىما المصادرٖٓٗ)ت لل،عالب

 وتم تفسيرىا من خالل ما رجعت إليو من كت  التفاسير ومن أىمها:  
 أبلو اآلملل ، غالل  بلن ك،يلر بلن يزيلد بلن جريلر بلن محملد:  القلرآن تأويُ ف  البيان جامع 

 ( ىل ٖٓٔ - ٕٕٗ ) ال بري، جعفر
 األقاويُ ف  وجوه التأويُ، تأليف: أبو القاسم محملود  الكشا  عن حقاىق التنزيُ وعيون

 ىل(ٖٛ٘)بن عمر الزمخشري الخوارزم 

 لجللللللللامع ألحكللللللللام القللللللللرآن، تللللللللأليف: أبللللللللو عبللللللللد اهلل محمللللللللد بللللللللن أحمللللللللد األنصللللللللاري ا
 ٓىل(ٔٚٙ)تالقرطب 

 الدمشلق  القرشل  ك،يلر بلن عملر بلن إسماعيُ الفداء أبو:  العظيم القرآن تفسير  [ٚٓٓ 
 ىل( ٗٚٚ-

 لمعان  ف  تفسير القرآن العظيم والسبع الم،ان ، تأليف: العالما أب  الفضُ شلهاب روح ا
فللل  قاىملللا  هوغيرىلللا مملللا سلللأذكر ٓىلللل(ٕٓٚٔ)اللللدين السللليد محملللود األلوسللل  البولللدادي،

 المصادر

تقللع ضللمن دراسللا الحقللول  هوقبللُ أن أبللدأ الدراسللا َلبللد للل  أن أشللير بللأن دراسللتنا ىللذ
دراسللا معجمللات المعللان  وكمللا أن المعللاجم َلتحللدد المعنللى الدَلليللا والتلل  تصللنف مللن ضللمن 

النهاى  للكلما فالبد لل  ملن اإلشلارة إللى عللم الدَلللا ومفهلوم نظريلا الحقلول الدَلليلا والسليا  
 (ٔ)وبصورة موجزة ألنو ىناك الك،ير من الدراسات الت  سبقتنا فيها وتوسعت ف  دراساتها 
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 علم الدَللا :
ولللو فروعللو ونظرياتللو ( ٕ)ا مللن علللوم اللوللا، وىللو علللم واسللع مللداهيعللد علللم الدَللللا فرعلل 

وقضللاياه، ونظريللا الحقللول الدَلليللا : ىلل  واحللدة مللن قضللاياه التلل  تهللتم بتقسلليم األلفللاظ وحصللر  
 كميتها على ىيأة حقول . 

  مفهوم نظريا الحقول الدَلليا :أوًَل 
)  جملا ىذا العنايا اَلىتمام بلعنيت الدراسات اللوويا الحدي،ا ك،يراً بعلم الدَللا ومن  

نظريا الحقول الدَلليا  والحقُ الدَلل  : ىو مجموعا من الكلمات تترابط وتوضلع تحلت لفل  
عام يجمعها م،ال ذلك األلوان ف  اللوا العربيا فه  تقع تحت مص لح عام ) لون ( وى  تضلم 

دَلل  أك،ر من تعريف ومنها وللحقُ ال( ٖ)ألفاظا م،ُ ) احمر، ازر ، اصفر، اخضر، ابيض ... (
وأملا  (ٗ)تعريف اولمان بأنو : ق اع متكامُ ملن الملادة اللوويلا يعبلر علن مجلال معلين ملن الخبلرة"

وى  انك لك  تفهلم معنلى كلملا يجل  أن  (٘)َلينر فقال عنو : )مجموعا جزىيا لمفردات اللوا(
َلينللز أيضللا : يجلل   تفهللم كللذلك مجموعللا الكلمللات المتصلللا بهللا دَلليللًا، وىلل  علللى حللد قللول
ولللذا يتصللف معنللى (ٙ)دراسللا العالقللات بللين المفللردات داخللُ ىللذا الحقللُ أو الموضللوع الفرعلل 
والوايا من التحليُ  (ٚ)الكلما بأنو )محصلا عالقاتها بالكلمات األخرى داخُ الحقُ المعجم (

للحقللول الدَلليللا جمللع كللُ الكلمللات التلل  تخللل حقللال معينللا والكشللف عللن صللالت كللُ منهللا 
والحقللُ الللدَلل  بعبللارة أخللرى : ىللو لفلل  عللام يسللتق    (ٛ)بللاألخر، وصللالتها بالمصلل لح العللام

وان تسللميا األشللياء شللان مللن شللدون علللم الدَللللا وممللا  (ٜ)مجموعللا متناسللقا مللن األلفللاظ اللوويللا
يرملل  إليللو تحليللُ المعنللى بللاختال  منهاجللو واكتشللا  ال راىللق المدديللا إلللى فهللم المناسللبا بللين ) 

كملللا ذكلللر  بلللقطال  األسلللماء فقلللط َل يعنللل  الدَلللللا . ولكلللن عللللم (ٓٔ)) المسلللمى ( ( واَلسلللم 
(storkفاىم من ذلك تصنيف األشياء الت  ستع يها األسلماء )(ٔٔ)   فل  داخلُ الحقلُ اللدَلل

وبهذا ستكون نظريا " الحقول الدَلليلا " منهجلا فل  عللم الدَلللا التركيبل  يوضلح ُسلبُ التحليلُ 
لوللا وتعللد مللن أىللم النظريللات فلل  ىللذا الشللأن وتتصللف عمومللا باَلسللتيعاب والدقللا الللدَلل  لبي للا ال

  . (ٕٔ)بحيث تترت  عليها نتاىج واضحا اقرب ما تكون ف  موارد ك،يرة
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للل العنصللر األول : وىللو تقسلليم األلفللاظ ٔفالنظريللا إذن تتللملف مللن عنصللرين أساسللين : 
لللا الكلمللا فلل  داخللُ كللُ مجموعللا للل والعنصللر ال،للان  : ىللو تحديللد دَلٕعلللى مجموعللات دَلليللا 

 .  (ٖٔ)يبح،ها مع اقرب الكلمات إليها وصالتها باللف  العام
 وقد أشار َلينز إلى أىميا تقرير معنى الكلما بمعرفا الكلمات المرتب ا بها ف  قولو : 

) أن ملللن المسلللتحيُ أن نقلللرر معنلللى كلملللا واحلللدة أو نعلللر  معناىلللا دون أن نعلللر  أيضلللا معلللان  
 .  (ٗٔ)ألخرى المرتب ا بها (الكلمات ا

وما لهلا  إلى ش ء من ىذا القبيُ ف  حدي،و عن معان  الكلما الواحدة سولمح فندر ي
مللللن اسللللتعماَلت بقولللللو : ) أن الكلمللللا لهللللا علللللى وجللللو العمللللوم مللللن المعللللان  بقللللدر مالهللللا مللللن 

نلا عنللد اَلسلتعماَلت ولكلن كلُ معنلى منهلا مسلتقُ عللن المعلان  األخلرى إذ انلو َل يكلون فل  ذىن
استعمال الكلما إَل معنى واحد . يمكننا أن نقول بأنو يوجد ف  المفردات كلمات مختلفا بقدر 

الدَلليلا وكمللا بينتلو فل  موضلعيها مللن  (٘ٔ)..ٗملا يوجلد ملن اسلتعماَلت لكللُ كلملا ملن كلماتهلا .
 البحث من قولو 

 ا المفردةوَلبد من اإلشارة ما للسيا  من أىميا ف  تحديد المعنى الدقيق للفظ 
 ( Contextمفهوم السيا : )

إنَّ نظريلا السليا  واحلدة ملن النظريلات المهملا فل  دراسلا المعنلى فل  البحلث الللدَلل  
ويشمُ . (ٚٔ)، ويعن  السيا  كُ)ما يصاح  اللف  مما يساعد على توضيح المعنى((ٙٔ)الحديث

 ل.ىذا القراىن اللفظيا والحاليا الت  تحدد معنى اللفظا عند اَلستعما
وقد اشترط أصحاب ىذه النظريا بأنَّ معنى الكلما ىو استعمالها ف  اللوا، أو ال ريقا 

( المعنللى مرىونللاً بتسللييق الوحللدة Firthالتلل  تسللتعمُ بهللا أو الللدور الللذي تدديللو. وجعللُ فيللرث )
وىللذا مللرتبط بمفهللوم المعنللى عنللده بأنَّللو عبللارة عللن  (ٛٔ)فلل  سللياقات مختلفللا اللوويللا، أي وضللعها

 .(ٜٔ)ات سياقياعالق
ولما كان المعجم ىو صاح  المعان  المتعددة إَل أنَّو َل يف  بالورض إذا ما رغبنا فل  

. لللذلك نجللد )أنَّ (ٕٓ)حصللر دقيللق للدَللللا بحسلل  السللياقات المتعللددة التلل  يللرد فيهللا الكللالم
فل  حلين اللوويين يصفون )المعنى المعجم ( للكلما بأنَّو متعدد ويحتمُ أك،ر من معنلًى واحلد، 
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وبهللذا يكللون الفللار   (ٕٔ)يصللفون )المعنللى السللياق ( لهللا بأنَّللو واحللد َل يحتمللُ غيللر معنللًى واحللد( 
األساس  بين معنى اللفظا ف  المعجم ومعناىا ف  السيا ، ىلو تعلدد المعنلى واحتماللو ملن جهلا 

بلع دَلللا ، وبلذلك فلقنَّ تت(ٕٕ))المعنى المعجم (، وتحديلده وتعيينلو ملن جهلا )المعنلى السلياق ( 
، وىلذا يعنل  أنَّ ىنلاك (ٖٕ)ف  نل ما أد  وأوثق مما لو استقصيناىا من المعلاجم وحلدىا الكلما

عالقا قويا بين النل والسيا ، يمكن أْن توصف بأنَّها عالقا تكامليا على حد تعبير جلون َلينلز 
 .(ٕٗ)بقولو: )إنَّ النل والسيا  يكمُ أحدىما اآلخر(

اللوويين المحدثين، وَلسليما فيملا يتعللق بلاألثر اللذي يدديلو وقد حظ  السيا  باىتمام 
: )السلليا  ىللو الللذي يفللرض قيمللا واحللدة بعينهللا علللى سفلل  بيللان دَللللا الكلمللا، يقللول فنللدر يلل

. وفضلاًل علن ذللك (ٕ٘)الكلما، على الرغم من المعان  المتنوعا، الت  ف  وسعها أْن تدلَّ عليها(
ما الحضوريا ف  اللنّل، ويخلصلها ملن اللدَلَلت المتراكملا فالسيا  ىو الذي يمنح الكلما القي

.ولهللذا فقللد اىللتم اسللتيفن أولمللان بالنظريللا السللياقيا، وعللدَّىا (ٕٙ)عليهللا، عبللر رحلللا اللوللا ال ويلللا
تم،للُ حجللر  –حجللر األسللاس فلل  دراسللا المعنللى، قللاىاًل: )إنَّ نظريللا السلليا  إذا طبقللت بحكمللا 

علللى السلليا  ووسللع مفهومللو، وأشللار إلللى أنَّللو ينبولل  أَلّ ، وتكلللم (ٕٚ)األسللاس فلل  علللم المعنللى(
يقتصر على الكلمات والجمُ الحقيقيا فحس ، بُ يشمُ الق عا كلها، والكتاب كّلو، وكُ ملا 

. وذلللك أنَّ (ٕٛ)يتصللُ بالكلمللا مللن الظللرو  والمالبسللات وغيرىللا مللن العناصللر المتعلقللا بالمقللام
قات والمواقللف التلل  تللرد فيهللا   ألنَّ معنللى الكلمللا دراسللا معللان  الكلمللات تت للل  تحلللياًل للسلليا

 . (ٜٕ)يتعدد تبعاً لتعدد السياقات الت  تقع فيها اللفظا
وعلى الرغم من أنَّ السيا  َل يقوم على الكلما المفردة، وإنما يقوم على تركيل  يلربط 

كلملللا ، للللذا َل يمكلللن إغفلللال معنلللى ال(ٖٓ)بلللين أجلللزاء الجمللللا، فيملللنح اللفللل  المعنلللى المناسللل 
المفلردة، أو الللدور اللذي يدديللو معناىللا فل  السلليا ، إذ إنَّ )فلل  كلُ كلمللا نللواة صللبا مللن المعنللى 

. وىكلللذا يمكننلللا القلللول: إنَّ نظريلللا (ٖٔ)ثابتلللا نسلللبياً يمكلللن تكييفهلللا بلللالنّل ضلللمن حلللدود معينلللا(
نلى السيا  تن لق من استعمال الكلما المفردة مع الكلملات اأُلخلر ضلمن نلّل معلين، لتلددي مع

دقيقًا بعيدًا عن الوموض الدََّلل  اللذي يشلوب الكلملات المفلردة، وَلسليما تللك التل  لهلا أك،لر 
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مللن معنللًى، وفلل  ىللذا يقللول برترندرسللُ: )الكلمللا تحمللُ معنللى غامضللاً لدرجللا مللا، ولكللن المعنللى 
 .(ٕٖ)يكتشف فقط عن طريق مالحظا استعمالو اَلستعمال يأت  أوًَل، وحين ذ يتق ر المعنى منو(

وفللل  دراسلللتنا أللفلللاظ الملللال فللل  القلللرآن الكلللريم قلللد يكلللون للفللل  الواحلللد علللدة أوجلللو 
لحقُ المال وفقا لمفهوم السيا  أو ملايقرب منلو أثنلاء  اوسأكتف  بالوجو الذي لو عالقا بدراستن

التحليللُ وجللاء بح،لل  ىللذا الموسللوم بللل ) ألفللاظ المللال فلل  القللرآن الكللريم دراسللا دَلليللا( ب،الثللا 
 مباحث وى :

 ٓاأللفاظ الدالا على المال بصورة عاما المبحث األول:
 إلى: ماأللفاظ الدالا على المال بصورة مباشرة ويقس المبحث ال،ان :

 ألمبحث ال،الث: ألفاظ متعلقا بالمال من العمُ وتقسم إلى:

أسللال اهلل القللدير أن أكللون قللد وفقللت فلل  عمللل  ىللذا وأن يكللون فلل  صللفحا أعمللال  
َفلللللللعُ  ََل  يَللللللللْومَ متقربلللللللا بلللللللو إليلللللللو ))  ((َسلللللللِليمٍ  ِبَقْلللللللل ٍ  اللَّلللللللوَ  أَتَلللللللى َملللللللنْ  ِإَلَّ )(  بَلنُلللللللونَ  َوََل  َملللللللالٌ  يَلنلْ

 ٓٓٓ)وصلى اهلل على محمد وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين (ٜٛوٛٛ/ٕٙ)الشعراء
 

 المبحث األول

ِِ  ۥالدالة ۥأأللفاظ ِِ ِِ ِِ  بصورة عامةِ  على الماِل

 : المال
ال( :ملا ملكتلو ملن جميلع األشياء،يشلمُ اللذى  والفضلا و)المل -المال :جذره)مول( 

 (ٖٖ) ٓوالنقد والضياع واإلبُ ويقال خرج إلى ضياعو أو ابلو

جاء ىذا اللف  ف  القرآن الكريم ست وثمانون مرة وف  كلها يدل على األشلياء التل   
نْلَيا اْلَحَياةِ  زِيَناُ  َواْلبَلُنونَ  اْلَمالُ  ((يمتلكها اإلنسان ومنها قولو تعالى: ( وقال ٙٗ/ٛ(( )الكهف  الدُّ

للا تعللالى: )) مللع الحللرص  ا( أي تحبونللو حبللا ك،يللرا شللديدٕٓ/ٜٛ()الفجللرَوُتِحبُّللوَن اْلَمللاَل ُحبِّللا َجمِّ
أمللر اهلل { َٖٖوآتُللوُىم مِّللن مَّللاِل اللَّللِو الَّللِذي آتَللاُكْم(( النور/ وقللال تعللالى :))ٓ (ٖٗ) ومنللع الحقللو 

انا المكلاتبين وإع لاىهم سلهمهم اللذي جعلُ اهلل لهلم ملن بيلت للمسلمين على وجو الوجوب بقع
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ُِ  وقال تعالى:))ٓ (ٖ٘)( ٚٚٔ/ٕ(()البقرةَوِف  الرِّقَاِب  ))المال كقولو تعالى: َوُتَجاِىُدوَن ِف  َسِبي
نَلٌا  ( وقال تعالى :)) َواْعَلُموْا أَنََّما َأْملَواُلُكمْ ٔٔ/ٔٙاللَِّو بَِأْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم(()الصف َوَأْوََلدُُكلْم ِفتلْ

{ وقللال ٖٗ/ٛٔ( وقللال تعللالى :)) أَنَللا َأْك،َلللُر ِمنللَك َمللاًَل َوَأَعللزُّ نَلَفللًرا((  الكهللفٕٛ/ٛ(()اَلنفللال
َنا َأْمَوالَُنا َوَأْىُلونَا(()الفتح  (ٔٔ/ٛٗتعالى:)) َشَوَلتلْ

ذىل  يلح  مما سبق أن لف  المال كلو يِد ور على ما يحوز عليو المرء ويمتلكو من  
ف  نصوص اآليات القرآنيا الت  تقتلرن فيهلا لفظلا  وكما يلح  أيضاً ٓوفضا ونقود وضياع وغيرىا

للفظللا المللال الصللدارة فلل  الكللالم  المللال مللع : )األنفس،األوَلد،البنون،نفر،أىلللون( يكللون داىمللاً 
 المرء للمال ويقدمو على نفسو  فسبحان اهلل    ىذا إن دل على ش ء  فهو لحاوتقدمها عليه

تعللللللالى:)) ِإنَّللللللُو ِبِعبَللللللاِدِه َخِبيللللللٌر َبِصلللللليٌر  لالخبيللللللر العللللللليم الللللللذي يعلللللللم مللللللا فلللللل  الصللللللدور  قللللللا
 {ٕٕٚٚ(( الشورى

 :البضاعا  
و )البضللاعا(: الق عللا مللن المللال وقيللُ اليسللير منللو أو مللا -البضللاعا :جللذره )بضللع( : 

،وى  السلعا وأصلها و)البضاعا( أيضا :طاىفا من مالك تبع،ها للتجارةٓحملت آخر بيعو وادارتو
 ٓ(ٖٙ)الق عا من المال الت  يتجر بو

أستعمُ اللف  )بضاعا ( فل  سلورة يوسلف خملس ملرات وكلهلا داللا عللى الملال ففل   
 ِبَضاَعاً قولو تعالى:)) َوَجاءْت َسيَّارٌَة فََأْرَسُلواْ َوارَِدُىْم فََأْدَلى َدْلَوُه قَا َل يَا ُبْشَرى َىَذا ُغاَلٌم َوَأَسرُّوُه 

( تتفللللق التفاسللللير كلهللللا بللللأن البضللللاعا فلللل  ىللللذه اآليللللا َٜٔواللّللللُو َعِللللليٌم ِبَمللللا يَلْعَملُللللوَن (()يوسللللف/
الكريمللا ىو نبلل  اهلل يوسللف )عليللو السللالم(  اسللتخرجو الللوارد وأخفللوا سللره عللن السلليارة لكلل  َل 

 (ٖٚ) يشاركوىم ف  ثمن بيعو وقيُ إن إخوتو علموا بو وباعوه على أنو عبد ابق

  :للف  )بضاعا(ف  القرآن الكريم أيضا ويحتمُ اك،رمن ش ء ف  قولو تعالى وجاء ا 
نَلا بِِبَضلاَعٍا مُّْزَجلاةٍ   فَلَأْوِ  )) فَلَلمَّا َدَخُلوْا َعَلْيِو قَاُلوْا يَا أَيلَُّها اْلَعزِيُز َمسََّنا َوَأْىَلنَلا الضُّلرُّ َوِج لْ

َنم ِإنَّ الّلَو  َُ َوَتَصدَّْ  َعَليلْ ِقيَن(()يوسفلََنا اْلَكْي  ( ٛٛ/َٕٔيْجِزي اْلُمَتَصدِّ
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   وقد تكون الدراىم الزيو  : ألن أخوة يوسف أتوا مما جمعوا عندىم ملن دراىلم زيلو
وىللم َل يسللت يعون أن يجمعللوا أك،للر مللن ذلللك  وىلل  َل تسللاوي شلل ء أمللام الوللالء فلل  

  ٓالسنين العجا  مقابُ ال عام
  بما يتآلىم  ( ٖٛ) الصو  والجلود والجبنوقد يكون اللف  يدل على المتاع من السمن و

 ٓوحياتهم البدويا الرعويا 

 وسلويق المقلُ والحبلا  طأو قد يدل على ما جمعوه من النباتات وثمارىا كالصنوبر واألقل
 ٓالخضراء

نرى ف  ىذه أآليا أن لفظا )بضاعا( موصوفا بل )مزجاة( : تعن  قليلا وردي ا ومدفوعا   
م  فلو عالقا والمحنا الت  ىلم فيهلا ملن الجلدب والقحلط َلنحسلار كاسدة فقن كان لوير الدراى

الم ر وانحباسو فل  ىلذه السلنين التل  كانلت تملر علليهم  وإن كانلت اللدراىم زيلو  فهل  عمللا 
ردي للا وزيللو  حقللا والسللب  فلل  ذلللك  ألن أىللُ يوسللف ىللم فلل  حللال َل يوجللد عنللدىم مللا يللدر 

الذي ىم فيو  وإذ اخذوا ما عندىم من بضلاعا عليهم من المال لنفو  اغل  حيواناتهم للمحُ 
وأرادوا بيعها  فقنها ف  سو  مصر َل تأتيهم أَل بالدراىم الزيلو  و التل  سليدفعونها لعزيلز مصلر 

 ٓمقابُ ال عام )الحن ا(
المتكلملين  -أما اَلستعمال ال،الث للفظا)البضاعا(مضافا إلى ضمير الواى  )ىم(و)نا

َيانِللِو اْجَعلُللوْا ِبَضللاَعتَلُهْم ِفلل  رَِحللاِلِهْم َلَعلَُّهللْم يَلْعرُِفونَلَهللا ِإَذا انَقَلبُللوْا ِإلَللى (مللن قولللو تعللالى: ))َوقَللاَل  ِلِفتلْ
َوَلمَّا فَلَتُحوْا َمَتاَعُهْم َوَجُدوْا ِبَضاَعتَلُهْم رُدَّْت  )):(،وقولو تعالىَٕٙأْىِلِهْم َلَعلَُّهْم يَلْرِجُعوَن(( )يوسف/

َُ بَِعيلٍر ِإلَْيِهْم قَاُلوْا يَا أَ  نَلا َونَِميلُر َأْىَلنَلا َوَنْحَفلُ  َأَخانَلا َونَللْزَداُد َكْيل بَانَا َما نَلْبِول  َىلِذِه ِبَضلاَعتُلَنا رُدَّْت ِإلَيلْ
ٌُ َيِسللليٌر(( )يوسلللف/  (ٜٖ)للللم تلللدل إَل عللللى اللللدراىم  -واهلل أعللللم -(  فلللقن  أراىلللاَ٘ٙذلِلللَك َكْيللل

ا يكون أسهُ مما لو كانت البضاعا صوفا والسب  ف  ذلك ىو إخفاءىا ف  أكياس الحن ا وىذ
 ٓأو سمنا أوجبنا أو حبا الخضراء

 الزكاة:
الزكاة:جذره)زكا( و)الزكاة(:أصللها فل  اللولا ال هلارة والنملاء والبركلا والملدح وكللو قلد  

 (ٓٗ)(ٖٛ٘/ٗٔأستعمُ ف  القرآن)لسان العرب
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ُُ اللَّلِو َعلَلْيُكْم َورَْحَمتُل  ُو َمللا زََكلا ِملنُكم مِّلْن َأَحلٍد أَبَلًدا َوَلِكلنَّ اللَّللَو قلال تعلالى:)) َولَلْوََل َفْضل
لل  َمللن َيَشللاء َواللَّللُو َسللِميٌع َعِللليٌم (()النللور وقولللو تعللالى:)) أَلَللْم تَلللَر ِإلَللى الَّللِذيَن يُلزَكُّللوَن ٓ(ٕٔ/ٕٗيُلزَكِّ

للل  َملللن َيَشلللاء َوََل يُْظَلُملللوَن فَتِلللياًل (()النسلللاء/ ُِ اللّلللُو يُلزَكِّ (   وزكلللاة الملللال :مصللل لح ٜٗأَنُفَسللُهْم بَللل
فريضلا ملن اهلل كلُ علام  عللى سلبيُ  –إذا بلغ النصلاب –إسالم  :يراد بو دفع قسط من المال 

والفعللُ منللو زكللى يزكلل  تزكيللا إذا أدى عللن مالللو  -وىللو ركللن مللن أركللان اإلسللالم الخمسللا-العبللادة
ولا القلرآن الكلريم الت ور الدَلل  بين لوا الشعر الجلاىل  ول ٓ(وطٖٛ٘/ٗٔزكاتو)لسان العرب

أو (ٕٗ)ٓ(ٖٛ٘/ٗٔ)لسللان العللربٓوالزكللاة مللا أخرجتللو مللن مالللك لت هللره بللو (ٔٗ)(ٖٕٔ-ٕٔٔ/
وت،ميللللر وإصللللالح  لىو:مللللا يخللللرج مللللن المللللال للمسللللاكين مللللن حقللللوقهم زكللللاة ألنللللو ت هيللللر للمللللا

ويضلللا  إللللى ذللللك أيضلللا :ت هيلللر نفلللس المسللللم ملللن شلللح  (ٖٗ)(ٖٛ٘/ٗٔونماء)لسلللان العلللرب
 ٓعدواهلل ُالبخُ  َلن البخي

( وقللال ٖٗ/ٕقللال تعللالى))َوَأِقيُموْا الصَّللاَلَة َوآتُللوْا الزََّكللاَة َوارَْكُعللوْا َمللَع الللرَّاِكِعيَن (()البقللرة 
َُّ َشْ ٍء َفَسَأْكُتبُلَها ِللَِّذيَن يَلتلَُّقوَن َويُلدْ  ُتوَن تعالى:))قَاَل َعَذاِب  ُأِصيُ  ِبِو َمْن َأَشاء َورَْحَمِت  َوِسَعْت ُك

الَّللِذي  ☼ (وقللال تعللالى:)) َوَسللُيَجنَّبُلَها اأْلَتْلَقللىٙ٘ٔاَة َوالَّللِذيَن ُىللم بِميَاتِنَللا يُلْدِمنُللوَن(()األعرا /الزََّكلل
( أثنلين ٕٖالزكلاة كاسلم فل  القلرآن الكلريم )  وتكلرر لفلٛٔوٚٔ/ٕٜ(( الليُ يُلْدِت  َماَلُو يَلتَلزَكَّى

عليلللا والمصلللدريا داَل عللللى ال هلللر وثالثلللين ملللرة داَل عللللى الملللال وجلللاء ىلللذا اللفللل  بصللليوتو الف
 ٓأكان للنفس أم المال ءوالت هير سوا
يفهم أن لف  الزكاة يدور حول معنى واحد وىو الت هير سواء أكان للنفس  قومما سب 

أم المللال  وأخيللراِ ِتاسللتقر كمصلل لح فلل  القرآن)الت للور الللدَلل  بللين لوللا الشللعر الجللاىل  ولوللا 
 ٓعلى المالبدَللتو  (ٗٗ)(ٖٕٔالقرآن الكريم/

 الصدا 
تُ  -الصدقا:جذره)صلللد (  قلللا  والصدقا والصلللدقا( بالضلللم وتسلللكين اللللدال دْ و)اللُّ

المفللللللردات فلللللل  غريلللللل  ٓوالصللللللدقا والصللللللدا  والصللللللدا :مهر المللللللرأة مللللللا يع للللللى إياىللللللا)ظٓ
و الصللدقات : جمللع الصللدقا  (ٙٗ) وجمعهللا فلل  أدنللى العللدد أصللدقا، والك،يللر صللد (٘ٗ)القللرآن(

النََّساء َصُدقَاتِِهنَّ ِنْحَلًا فَِقن ِطْبَن َلُكْم َعن َشْ ٍء مِّْنُو نَلْفًسا َفُكلُلوُه َىِني ًلا مَّرِي ًلا  َوآُتواْ  )(قال تعالى :
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الكلريم إَل فل  ىلذا الموضلع وبمعنلاه ىلذا مقتلرن بكلملا  نفل  القلرآ ت{   ولم يأٗ/ٗ(( النساء
 (ٚٗ)استعالء )نحلا( :أي أع وا النساء مهورىن ع يا عن طي  أنفسكم دون تمنن أو

 الصدقات:
الصدقات : جمع صدقا وجذر اللف  )صد (:والصلدقا:ما يخرجلو اإلنسلان ملن ماللو  

على وجو القربا كالزكاة لكن الصلدقا فل  األصلُ تقلال للمت لوع بلو والزكلاة للواجل  وقلد يسلمى 
جللاء ىللذا اللفلل  فلل  القللرآن الكللريم (ٛٗ)الواجلل  صللدقا إذا تجللرى صللاحبها الصللد  فلل  فعلللو 

المدنث السالم  خمس مرات بصيوا المفرد قال تعالى:)) ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم  عت  المفرد وجمبصيو
لُرُىْم َوتُللزَكِّيِهم ِبَها(()التوبلا (  والصلدقا أيضلا :) ملا تصلدقت بلو عللى الفقللراء ٖٓٔ/ َٜصلَدَقًا ُتَ هِّ
قال تعلالى: ))ِإنََّملا  (ٓ٘)والمتصد  الذي يع   الصدقا( ٜٗ) أي ما أع يتو ف  ذات اهلل للفقراء (

َها َواْلُمَدلََّفِا قُلُلوبُلُهْم َوِف  الرِّقَاِب َواْلَوارِمِ  ُِ الصََّدقَاُت ِلْلُفَقَراء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَليلْ يَن َوِف  َسِبي
ُِ َفرِيَضًا مَِّن الّلِو َوالّلُو َعِليٌم َحِكيٌم (()التوبا  (ٓٙ/ٜالّلِو َواْبِن السَِّبي

 زوتفسير ىدا النل الكريم : إنما يستحق الزكاة أحد ىدَلء األصنا  ال،مانيا وَل يجو  
 (ٔ٘) (وى  فرض من اهلل لهمٛٙلويرىم)

 القن ار
والقن ار:معيار، قيُ وزن أربعين أوقيا من ذى   ويقال ألف  -القن ار: جذره )قن ر( 

ن اللذى ،وقال آخرون:م لا أوقيلا ملن دينار والنلاس مختلفلون فيلو:فمنهم يعده:م لا أوقيلا مل اوماى
أربعا آَل  درىم  ُالفضا  وقيُ : مُء مسك ثور ذىبا  أو فضا   وقيُ :أربعا آَل  دينار وقي

والمعمول عليو عند العرب األك،ر القن ار (ٖ٘) و)قن ر الرجُ آدا ملك أربعا آَل  دينار(ٓ( ٕ٘) 
 (٘٘) رت الش ء إذا رفعتو أو ىو المال العظيم  من قن( ٗ٘) ىو أربعا آَل  دينار

أستعمُ ىذا اللف  ثالث مرات ف  القرآن الكريم اثنان منها جاء مفردا قال تعالى:))  
ْأُخُذونَلُو بُلْهَتانلاً َوِإْن َأَردتُُّم اْسِتْبَداَل َزْوٍج مََّكاَن َزْوٍج َوآتَلْيُتْم ِإْحَداُىنَّ ِقن َلارًا فَلاَل تَْأُخلُذوْا ِمْنلُو َشلْيً ا أَتَ 

(  وكان الرجُ إذا طمحت عينو إلى است را  امرأة!بهت الت  تحتلو ٕٓ/ٗ(()النساء ْثمًا مُِّبيناً َوإِ 
ورماىلللللا بفاحشلللللا حتلللللى يلج هلللللا إللللللى اَلفتلللللداء منلللللو بملللللا أع اىلللللا ليصلللللرفو إللللللى تلللللزوج غيرىلللللا 
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ُِ اْلِكتَللاِب َمللْن ِإن تَْأَمْنللُو ِبِقن َللاٍر يُللل (ٙ٘)( ٖٕ٘/ٔ)الكشللا ٓ َددِِّه ِإلَْيللَك و قللال تعللالى ))َوِمللْن َأْىلل
ُهم مَّْن ِإن تَْأَمْنُو ِبِديَناٍر َلَّ يُلَددِِّه ِإلَْيَك ِإَلَّ َما ُدْمَت َعَلْيِو َقمىًِما َذِلَك بِأَنلَُّهْم قَالُ  نَلا ِفل  َوِمنلْ وْا لَلْيَس َعَليلْ

ٌُ َويَلُقولُللوَن َعلَللى اللّللِو اْلَكللِذَب َوُىللْم يَلْعَلُمللوَن((  آل عمللرا { :أي مللن اليهللود ٘ٚ/ٖناأُلمِّيِّلليَن َسللِبي
 وجلاء اللفل  أيضلا ( ٚ٘) أداه إليك لدينو وأمانتلو  -المال الك،ير -فريق أمناء،أذا اىتمنت أحدىم

)) زُيِّلَن ِللنَّلاِس ُحل ُّ الشَّلَهَواِت ِملَن النَِّسلاء َواْلَبنِليَن َواْلَقنَلاِطيِر اْلُمَقن َلَرِة  :بصيوا الجمع قلال تعلالى
نْلَيا َوالّلُو ِعنَدُه ُحْسُن ِمَن الذََّىِ  َواْلِفضَّ  ُِ اْلُمَسوََّمِا َواألَنْلَعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ ِا َواْلَخْي

  (ٛ٘) { والقناطير المقن رة)إشارة إلى حضور المال وكونو عتيدا(ٗٔ/ٖاْلَممِب (( آل عمران
عو يدل على المال العظليم يلح  مما سبق ف  تفسير أآليات بأن القن ار بمفرده وجم 
 ( ٜ٘)  وقد فسره ابن عباس بل )مُء مسك ثور ذىبا( رالك،ير الواف

 الكنز
و)الكنز(: جعُ المال بعضو على بعض وحفظو وأصلو من كنزت  -الكنز:جذره )كنز( 

أو ىو:اسلللم  (ٓٙ)( ٛ٘ٙواسلللاس البالغلللا/ٕٗٗالتملللر فللل  الوعلللاء)المفردات فللل  غريللل  القلللرآن/
قلال تعالى))َوالَّلِذيَن َيْكنِلُزوَن  (ٔٙ)(ٔٓٗ/٘  وعاء ولما يحرز فيو )لسان العربللمال إذا أحرز ف

للْرُىم ِبَعللَذاٍب أَلِلليٍم(() ُِ اللّللِو فَلَبشِّ ( وقيللُ ىللو: ٖٗ/ٜالتوبللا الللذََّىَ  َواْلِفضَّللَا َوََل يُنِفُقونَلَهللا ِفلل  َسللِبي
) َوَأمَّا اْلِجَداُر َفَكاَن قال تعالى ) (ٕٙ)( ٔٓٗ/٘لسان العربٓالمال المدفون من ذى  وفضا)ظ

 (ٕٛ/ِٛٔلُواَلَمْيِن يَِتيَمْيِن ِف  اْلَمِديَنِا وََكاَن َتْحَتُو َكنٌز لَُّهَما(( )الكهف
ُلوَلا َأُشلدَُّىَما  (ٖٙ)وقيُ الكنز:لوح من ذى  مكتلوب فيلو   قلال تعالى))فَلَأرَاَد رَبُّلَك َأْن يَلبلْ

قال تعالى:)) َلْوََل  (ٗٙ)( ويأت  الكنز بمعنى المال العظيم ٕٛ/َٛٔوَيْسَتْخرَِجا َكنَزُىَما (( )الكهف
(أي ينلزل عليلو ٛ/ٕ٘(وقلال تعلالى: ))َأْو يُلْلَقلى ِإلَْيلِو َكنٌز(()الفرقلانٕٔ/ٔٔأُنِزَل َعَلْيلِو َكنٌز(()ىلود

 (٘ٙ)مال فيستعين بو 
نلرى أن الكنلز يلدل عللى ثالثلا أشلياء وىل : الملال المجملوع بحلرص شلديد  ممما تقلد 

وال،للان  ىلللو رأي الزمخشلللري :اللللوح ملللن اللللذى   ٓمنلللو حقللو  اهلل تعلللالى للنلللاس جَل يسللتخر  و 
المكتلوب فيللو   وثالللث ىللو عللرض المشللركين علللى النبلل  )صلللى اهلل عليللو وسلللم( بكيللف َل ينللزل 

 (ٙٙ)عليو مال عظيم من السماء فيعيش بو؟ 
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 النحلا : 
 (ٚٙ)ي ا بلللال استعاضلللا والنحلللُ، بالضلللم :ع لللاؤك اإلنسلللان شللل -النحللللا :جلللذره )نحلللُ(

و)النحلا(:من نحللو كلذا إذا أع لاه إيلاه ووىبلو للو علن طيبلا ملن نفسلو نحللا ونحلال  وانتصلابها ٓ
على المصدر ألن النحلا واإليتاء بمعنى اإلع اء فكأنو قلال:وانحلوا النسلاء صلدقاتهن نحللا أي 

دقاتهن نلاحلين أع وىن مهورىن عن طيبا أنفسكم  أو عللى حلال ملن المخلاطبين أي آتلوىن صل
قلال تعلالى: ))َوآتُلوْا ٓطيب  النفوس باإلع اء أو الصدقات أي منحوللا مع لاة علن طيبلا األنفلس 

(  وقيُ :النحلا الملا وفالن ينتحُ كذا أي يدين بو يعن  ٗ/ٗالنََّساء َصُدقَاتِِهنَّ ِنْحَلًا (() النساء
لؤلزواج وقيللُ لؤلوليللاء ألنهللم  وكللان الخ للاب  ٓوآتللوىن مهللورىن ديانللا علللى أنهللا مفعللول َلجلهللا

  (ٛٙ)مهور بناتهم وربما أخواتهم ويأكلوىا  نكانوا يأخذو 
أن يكون مدفوعا من الرجُ عن   أن الصدا  للمرأة يج-واهلل أعلم–وارى مما سبق  

ويكلدر حياتلو  وطي  نفس ومن مال حالل َل شاىبا بو من الحرام ل ال يقع ف  ن فو ويفسلد نسلل
معلو  واللفل  فل  ىللذا الموضلع ىامشل  ألنلو اقتلرن ملع الصلدا  ودل علللى ويضلر النلاس فل  مجت

  ٓالمال

 النعيم: 
أو ملا ( ٜٙ)و)النعيم والنعماء والنعما كلو: الخفض والدعا والمال -النعيم :جذره)نعم( 

والنعيم أيضا (ٔٚ)أو ما أنعم بو من رز  ومال وغيره  (ٓٚ)ينعم اهلل تعالى على عبده من مال وعيش
وىل  فل  أألصلُ الحاللا التل  يسلتلذىا اإلنسلان فأطلقلت لملا (ٕٚ)ا الك،يرة وطي  العليش : النعم

يسللللللللتلذه مللللللللن النعمللللللللا وىلللللللل  اللللللللللين فلللللللل  العلللللللللم والصللللللللحا والللللللللدين والللللللللرز  فلللللللل  المللللللللال 
  ونعم اهلل ك،يرة َلتحصى كملا قلال تعلالى))َوِإن تَلُعلدُّوْا نِْعَملَا اللّلِو ََل  (ٖٚ) الخٓٓٓواألوَلدواألمن

(وىلللللل  تنحصللللللر فلللللل  جنسللللللين :دنيللللللوي ٛٔ/ِٙٔإنَّ اللّللللللَو َلَوُفللللللوٌر رَِّحلللللليٌم (()النحللللللُ ُتْحُصللللللوَىا
قسلللمان: روحللان  كللنفخ الللروح فيللو وإشلللراقو   وأخللروي واألول قسللمان:وىب  وكسللب   والللو ىبلل

وجسمان  كتخليق البدن والقوى  الحاللا فيلو ٓمن القوى كالفهم والفكر والن ق وبالعقُ وما يتبع
والكسب  تزكيا النفس عن الرذاىلُ وتجليتهلا  ٓو من الصحا وكمال األعضاء والهي ات العارضا ل

بلللاألخال  السلللنيا والملكلللات الفاضللللا وتلللزين البلللدن بالهي لللات الم بوعلللا والحلللل  المستحسلللنا 
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وحصول الجاه   وال،ان  أن يوفر لو ما فرط منو ويرضى عنو ويبوىو ف  أعللى عللين ملع المآلىكلا 
لمراد ىو القسم األخير وما يكون وصلا إلى نيلو من اآلخلرة فلقن ملا علدا المقربين أبد اآلبدين وا

وقللللال تعللللالى :))ثُللللمَّ لَُتْسللللأَُلنَّ يَلْوَم ِللللٍذ َعللللِن النَِّعلللليِم ((  (ٗٚ)ٓذلللللك يشللللترك فيللللو المللللدمن والكللللافر
( : أي لتسألن ف  أآلخرة عن نعم اهلل الت  انعم بها عليكم من :المال، واألمن، ٛ/ٕٓٔ)التكاثر
) حا، ونعملللا العقلللُ،والعلم، وسلللاىر اللللنعم، ملللن الم عم،والمشلللرب، والمركللل ، والمفلللرش والصللل

( واآليا فيمن لم يشكر ٛٔ/ٙٔ) َوِإن تَلُعدُّوْا نِْعَمَا الّلِو ََل ُتْحُصوَىا (( )النحُ:(قال تعالى ٓ(٘ٚ
  (ٙٚ)ها على تلك النعم وعاش عيشا البهاىم لب نو وشهواتو  أما من شكر النعما فقد أدى حق ورب

ويلح  ف  ىذه الكلما أن لها أك،لر ملن معنلى فل  دَللتهلا وعللى أيلا حلال فهل  كلملا  
 ٓرىيسا ف  ىذا الحقُ

 
 المبحث الثانً

 أأللفاظ الدالة على المال مباشرة

 األموال الصا متا -ا
 الدرىم 

و)الدرىم،والدرىم(:لوتان،فارس  معرب، وىو من النقود الت   -الدرىم: جذره)درىم( 
 (ٚٚ)ٓرب من الفضا تض

واحدة من قولو تعلالى:)) َوَشلَرْوُه بِلَ،َمٍن  ق  القرآن الكريم أأل مرًةتً  تىذا أللف  لم يأ 
ممنوعا من  ع( وجاء بصيوا الجمٕٓ/َٕٔبْخٍس َدرَاِىَم َمْعُدوَدٍة وََكانُوْا ِفيِو ِمَن الزَّاِىِديَن(()يوسف

معللدودة(أي قليلا والقليلللا عنللدىم تعللد الصللر  وعلى صلليوا منتهللى الجمللوع وموصللوفا بللالقول )
وقال  (ٛٚ)، ألنهم كانوا َليزنون أَلما بلغ األوقيا  وى  األربعون ويعدون ما دونها نوَل توز  عدًاتً 

الفراء :إنما قيُ معدودة ليستدل بهلا عللى القللا،وقال ابلن قتيبلا :أي يسليرة سلهُ علددىا لقلتهلا 
 -أي يوسللف )عليللو السللالم( -الكللريم :بللاعوه لقللو وتفسلليرا ل (ٜٚ)فلللو كانللت ك،يللرة ل،قللُ عللّدىا 

بللللبخس أألثمللللان، ولللللم يعرفللللوا قيمتللللو وقللللدره وىلللل  أربعللللون درىمللللا  وإنمللللا بللللاعوه يهللللدا اللللل،من 



 ألفاظ المال ف  القرآن الكريم دراسا دَلليا
 م. م. كاظم جواد عبد ألشمري 

14 

الزىيلد ألنهم خللافوا أن يكللون عبللدا آبقللا قللد ىللرب مللن سلليده فينتزعللو سلليده مللن أيديهم، ولللذلك 
 ( ٓٛ)باعوه يهدا ال،من الزىيد

 الدينار: 
و)الللدينار (: فارسلل  معللرب وأصلللو دنللار بالتشللديد بللدليُ قللولهم -دنر(اللدينار : جللذره)

) دينلار( (ٔٛ)دنانير ودنينر فقلبت احدي النونين ياءا ل ال يلتلبس بالمصلادر التل  تجلى عللى فعلال
  الشريعا) آر دين بالفارسيا أصلو قيُ: (للراغ  المفردات وف .فارس  أنو: وغيره الجواليق  ذكر

للم يلرد فل      وىلذا اللفل(ٖٛ)مدنر:مضروب ووجو كأنو الدينار الهرقل    وذى (ٕٛ) ٓبو جاءت
ُهم مَّلْن ِإن تَْأَمْنلُو بِلِديَناٍر َلَّ يُللَددِِّه ِإلَْيلَك ِإَلَّ َملا  القرآن الكريم إَل مرة واحدة ملن قوللو تعلالى:)) َوِملنلْ

 ( ٘ٚ/ُٖدْمَت َعَلْيِو َقمىًِما(()آل عمرآن
قليلُ ملن المللال  شلىهلود فريلق خلاىنون:لو اىتمنتلو عللى وتفسلير القلول الكلريم :ملن الي 

 أريللد بلفظللا )الللدينار( القلللا مللن  (ٗٛ)ٓخانللك واسللتحلو إَل أذا كنللت مالزمللا لللو، َلتكللاد تفارقللو
  ٓالمال

 الذى :
 واللللذى  :عنصلللر فللللزي أصلللفر الللللون ( ٘ٛ)واللللذى  :التبلللر -اللللذى  : جلللدره)ذى ( 

 ( ٚٛ) احدتو بهاء،الجمع أذىاب وذىوب وذىبان يدنث،و   وىو معرو (ٙٛ) اوالق عا منو الذىب
جاء ىذا اللف  ثمان مرات ف  المصحف الشلريف،ثالث منهلا يلدل عللى الملال ومنلو  

ُِ الّلِو فَلَبشِّْرُىم ِبَعَذاٍب أَ   لِيٍم(( قولو تعالى:)) َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّىَ  َواْلِفضََّا َوََل يُنِفُقونَلَها ِف  َسِبي
( وتفسللير القللول الكللريم :وىللم الللذين يكدسللون ويكنللزون أألمللوال مللن  ٖٗ/ٜ) التوبللا

شي ا ف  سبيُ اهلل،وَل يددون زكاة أمالهم،فبشرىم يا محمد بعذاب  نالذى  والفضا   وَل ينفقو 
وقال تعالى :)) (ٛٛ)مدلم موجع ف  دار الجحيم، والبشارة بالعذاب ضرب من التهكم والسخريا 

ُء األْرِض َذَىبًلا َولَلِو افْلتَلَدى بِلِو ُأْولَ ِلَك ِإنَّ الَِّذيَن َكَفرُ  ُْ َُ ِملْن َأَحلِدِىم مِّل وْا َوَماُتوْا َوُىْم ُكفَّلاٌر فَللَلن يُلْقبَل
(أي للن تقبلُ ملن أحلد ىلم فديلا وللو ٜٔ/َٖلُهْم َعَذاٌب أَلِليٌم َوَملا َلُهلم مِّلن نَّاِصلرِيَن (()آل عملرآن

دل عللى الحلل  كملا فل  قوللو تعلالى:)) ُيَحلَّلْوَن ِفيَهلا وأربلع منهلا تل (ٜٛ) أألرض ذىباً  ۶افتدى بمُ
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(فللل  ىلللذه ٖٖ/ٖ٘و فلللاطرٖٕ/ٕٕالحلللج وم،لللو فللل  ٖٔ/ِٛٔمللْن َأَسلللاِوَر ِملللن َذَىلللٍ  (()الكهلللف
أآليات يعد اهلل تعالى المدمن بأن يحلى يوم القياما بأساور من ذى  وفضا ولدلد ويواقيت جلزاء 

(فهللال ٖ٘/ََٖٗل أُْلِقللَ  َعَلْيلِو َأْسللِورٌَة مِّلن َذَىللٍ  (()الزخلر وقولللو تعلالى))فَلَلوْ  (ٜٓ)عمللو فلل  اللدنيا 
،وكللان الرجللُ فلليهم إذا سللوده سللوروه بسللوار مللن ذىلل  حللل  بأسللاوره مللن ذىلل  إن كللان عظيماً 

أملللللللللا أبلللللللللو ال،نلللللللللاء فيلللللللللرى ملللللللللن القلللللللللول )أسلللللللللاور ملللللللللن  (ٜٔ) وطوقلللللللللوه ب لللللللللو  ملللللللللن ذىللللللللل ٍ 
سلوروه  جاىلد:كانوا إذا سلودوا رجلالً (:أنها كنايا عن تمليكو  قلال ابلن مٖ٘/ٖٗذى ()الزخر 

 ٓ (ٕٜ)وطوقوه من ذى  عالما لسودده نبسوار ي
عللى األوانل  وكملا فل  قوللو تعلالى: )) ب لا   وف  واحدة منها يأت  لفل  اللذى  داَلً  

 (ٔٚ/ٖٗ(()الزخر َعَلْيِهم ِبِصَحاٍ  مِّن َذَىٍ  َوَأْكَواٍب ٍ 

 الفضا:
جللاء لفلل  الفضللا (ٜٗ) مللن الجللواىر ( ٖٜ)والفضللا :معروفللا -الفضللا : جللذره ) فضللض( 

(ست مرات ف  المصحف الشريف  إثنتان منها تدل على المال وتكون معرفا بل)اللل( كملا فل  ٙ)
)) زُيِّللَن ِللنَّللاِس ُحلل ُّ الشَّللَهَواِت ِمللَن النَِّسللاء َواْلَبنِلليَن َواْلَقنَللاِطيِر اْلُمَقن َللَرِة ِمللَن الللذََّىِ  :قولللو تعللالى 

وقولو تعالى:)) َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّىَ  َواْلِفضَّلَا َوََل يُنِفُقونَلَهلا ِفل  ٓ( ٗٔ/ٖ(()آل عمرانَواْلِفضَِّا 
للْرُىم ِبَعللَذاٍب أَلِلليٍم (()التوبللا ُِ اللّللِو فَلَبشِّ ( وتفسللير الللنل الكللريم أألول المتضللمن لفلل  ٖٗ/َٜسللِبي

لفضلللا، ويقلللال األمللللوال )الفضلللا(:يعن  حسلللن للنلللاس حللل  أألملللوال المجموعللللا ملللن اللللذى  وا
 (ٜ٘)من الذى  والفضا  االمضروبا المنقش

 األربعا األخرى تكون نكرة مجرورة بحر  الجر )من( وتدل على: توف  الحاَل 
:)) َولَللْوََل َأن َيُكللوَن النَّللاُس ُأمَّللًا َواِحللَدًة َلَجَعْلنَللا ِلَمللن َيْكُفللُر البنللاء كمللا فلل  قولللو تعللالى -
َها َيْظَهُروَن ٍ بِالرَّْحَمِن لِبُلُيوتِ   (ٖٖ/ٖٗ(()الزخر ِهْم ُسُقًفا مِّن َفضٍَّا َوَمَعارَِج َعَليلْ
وفلل  حللالتين منهللا تللدل علكللاَلوان  كمللا فلل  قولللو تعللالى:)) َويُ َللاُ  َعلَللْيِهم بِمنِيَللٍا مِّللن  -

ٍا قَلدَُّروَىا تَلْقلِديًرا ( وقولو تعالى:))قَلَوارِيَر ِملن ِفضَّل٘ٔ/ِٙٚفضٍَّا َوَأْكَواٍب َكاَنْت قَلَوارِيَرا(( )اَلنسان
 ( ٙٔ/ٙٚ(()َلنسان
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تلدل عللى الحلل  والزينلا ملن قوللو تعلالى ))َوُحلُّلوا   واألخيلرة فهل اوف  الحاللا الرابعل -
 (ٕٔ/َٙٚأَساِوَر ِمن ِفضٍَّا(()اَلنسان

ويلحلل  مللن قولللو تعللالى إن ثالثللا منهللا تكللررت فلل  سللورة اإلنسللان فلل  وصللف األوانلل   
 ٓوالحل  ف  الجنا

 ور :ال
( ٜٙ)والور  والور  والور  والرقا:اللدراىم المضلروبا ملن الفضلا( -ور ((الور :جذره 

جاء ىلذا اللفل   (ٜٚ) وجاء ف  الحديث الشريف:)ليس فيما دون خمس أوا  من الور  صدقا(
َمِدينَلِا(( ) فَلابْلَعُ،وا َأَحلدَُكم بِلَورِِقُكْم َىلِذِه ِإلَلى الْ  (ف  القلرآن الكلريم ملرة واحلدة ملن قوللو تعلالى :)

 (والور  ف  ىذه اآليا الكريما دال على الفضا مضلروبا كانلت أو غيلر مضلروبا ٜٔ/ٛٔالكهف

(ٜٛ) 

المعروفا ف  تللك  ( ٜٜ) :أي أرسلوا واحدا يأتنا بال عام بورقنا ىذه،وى  النقود الفضيا 
 الحقبا )الدراىم(

 

 األموال الناطقا:. ب
 األنعام:

جللاء ىللذا ( ٓٓٔ) ٓمفردىللا )النعم( اإلبللُ والبقللر والوللنم و)أألنعللام(:  -جللذره)نعم( \\
الف  ف  القرآن الكريم اثنان وثالثون مرة ف  أثنين وعشلرين منهلا معرفلا بل)اللل(وأربعا منهلا معلر  

ىذه األلفاظ ما يدل على المال كما ف  قولو  نمنها جاءت نكرة  وم اباإلضافا إلى الضمير وست
ُِ اْلُمسَ  نْلَيا َواللّلُو ِعنلَدُه ُحْسلُن اْلَملمِب تعالى : ))َواْلَخْي وََّمِا َواألَنْلَعاِم َواْلَحْرِث َذلِلَك َمتَلاُع اْلَحيَلاِة اللدُّ

 (ٔٓٔ) (إذ أن األنعام تدل على اإلبُ والونم وى  أموال ناطقا ٗٔ/ٖ(() آل عمرآن

ن حبهلا وتفسير النل من أآليا الكريما /)أألنعام ( :يعن  :الونم والبقر واإلبُ التل  زيل 
ا،أنها تدل على البهلاىم  لملا يصلف اهلل سلبحانو وتعلالى فل  ومن دَللا األنعام أيضً  ٓ(ٕٔللناس)

محكم كتابو :الواويين الضالين المتبعين إبليس اللعين بالبهاىم َل بُ حتى البهاىم صلارت أحسلن 
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نََّم َكِ،يًرا مَِّن اْلِجنِّ َواإِلنِس َلُهْم وكما ف  قولو تعالى:)) َوَلَقْد َذرَْأنَا ِلَجهَ ( ٕٓٔ) حالا منهم يوم القياما
ُْ قُلُلوٌب َلَّ يَلْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم َأْعُيٌن َلَّ يُلْبِصلُروَن ِبَهلا َوَلُهلْم آَذاٌن َلَّ َيْسلَمُعوَن ِبَهلا ُأْولَ ِلَك َكا ألَنْلَعلاِم بَل

ُُّ ُأْولَ ِللَك ُىللُم اْلوَللاِفُلوَن ((  نللرى أن للفلل  أألنعللام أك،للر مللن دَللللا  قممللا سللب (ٜٚٔ/ٚ)أألعللرا ُىللْم َأَضلل
  ٓويحدد تلك الدَللا ىو السيا  القرآن 

 ث: الحر 
كلللللان   مً و)الحلللللرث، والحراثلللللا (: العملللللُ فللللل  األرض زرعللللل-الحلللللرث :جلللللذره )حلللللرث( 

 (ٖٓٔ)الحرث نفس الزرع  نا،وقد يكو أوغرسً 
ومنهلا جاء ىذا الف  أربع عشرة مرة ف  القرآن الكريم ف  ست منها يدل عللى اللزرع  

 قولو تعالى :)) وداو ود َوُسَلْيَماَن ِإْذ َيْحُكَماِن ِف  اْلَحْرِث ِإْذ نَلَفَشْت ِفيِو َغَنُم اْلَقْوِم وَُكنَّا ِلُحْكِمِهمْ 
 (ٛٚ/َٕٔشاِىِديَن (()أألنبياء

 وتفسيره:اذكرىما يحكمان ف  الزرع إذ انتشرت فيو غنم القوم بال راٍعٍتتٍ 
ُِ اْلُمَسوََّمِا َواألَنْلَعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمتَلاُع و  (ٗٓٔ)ليال فأكلتو وأفسدتو  قال تعالى ))َواْلَخْي

نْلَيا َوالّلُو ِعنَدُه ُحْسُن اْلَممِب (() آل عمرآن  ( ٗٔ/ٖاْلَحَياِة الدُّ
وقال تعالى:))  (٘ٓٔ)ُ للناس ح  الحرث وىو الزرع والمزرعا تفسير القول/يعن  جمِ  

-ٕٔ/ٛٙ{ (()القللمٕٕ{ َأِن اْغلُدوا َعلَلى َحلْرِثُكْم ِإن ُكنلُتْم َصلارِِميَن   ٕٔ فَلتَلَناَدوا ُمْصلِبِحيَن  
لملا أصلبحوا ليخرجلوا إللى الصلرام وأن يخرجلوا غلدوة قلاطعين  ( تفسيره: نادى بعضهم بعضاً ٕٕ

وجللاء تفسللير الحللرث فلل  فللتح القللدير بللل )ال،مللار  (ٙٓٔ) يال،مللر كمللا جللاء فلل  )تفسللير الللو احللد
وجلاء ( ٛٓٔ)(ٖٓٙ/ٗأما عند البووي فقد جاء تفسيره بل )ال،مار والزرع واألعناب() (ٚٓٔ)( عوالزر 

واألعنلاب إن كنلتم صلارمين  عتفسيره ف  زاد المسير:أن أغدوا على حلرثكم يعنل  ال،ملار واللزر و 
أما تفسير الحلرث فل  التسلهيُ لعللوم التنزيلُ فهو:أغلدوا عللى حلرثكم ()ٜٓٔ) أي قاطعين للنخُ(

  (ٓٔٔ) كنتم صارمين أي حاصدين ل،مرتهاأي جنتكم إن  
مما سبق يلح  تنام  األلفاظ ف  تفسيراتهم من كلما الحرث ف  دَللتها على معناىا  

واألعناب والنخيُ  عالعام صعودا إلى الجنا الت  تضم فيها كُ ماسبق من ألفاظ دالا على الزر و 
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ىلو فل  حيلزىم وللذا فهلو يلدل وا لحرث ىنا دل عللى اللزرع اللذي يملكلو أصلحابو مملن زرعلوه و 
 على المال(

 الخيُ:
و)الخيللُ( جماعللا الفلللرس،لم تدخللذ مللن واحللد م،للُ النبلللُ وأَل -الخيللُ: جللذره)خيُ( 

 (ٔٔٔ)ُب
جللاء ىللذا الفلل  )الخيللُ(ف  القللرآن الكللريم خمللس مللرات ويبللدو للل  أنهللا َلتللدل علللى  

َهَواِت ِمللَن النَِّسللاء َواْلَبنِلليَن َواْلَقنَللاِطيِر الملال إَلفلل  ىللذه أآليللا، قلال تعللالى:)) زُيِّللَن ِللنَّللاِس ُحلل ُّ الشَّل
ُِ اْلُمَسلوََّمِا َواألَنْلَعلاِم َواْلَحلْرِث َذلِلَك َمتَلاُع اْلَحيَلاِة اللدُّ  نْلَيا َواللّلُو اْلُمَقنَ َرِة ِمَن الذََّىِ  َواْلِفضَّلِا َواْلَخْيل

 ( ٗٔ/ِٖعنَدُه ُحْسُن اْلَممِب (()آل عمران
ا  لللل )الخيُ(:صللفتها )الموسللوما( المعلمللا مللن السللوما وىلل  وجللاء فلل  تفسللير الكشلل 

 (ٕٔٔ) مهاأو المرعيلللا ملللن أسلللام الدابلللا وسلللوّ -)التاملللا الخللللق أو الجميللللا(–العالملللا أو الم هملللا 
وىنا الف  ف  ىلذا الحقلُ ىامشل  ودل عللى الملال  (ٖٔٔ)أوتعن  الخيُ الرواتع الحسان المعلما
وال،للان :ىو  ىللذا أوًَلتً  اطير،الذى  الفضللا أألنعام الحرث(مللن المصللاحبا اللوويللا لؤللفللاظ )القن

ولذا نرى الناس يفتنلون بهلا قلال تعلالى :)) َواْعَلُملوْا ٓامتالك الناس لها وكُ ما ملكتو فهو مالك 
َنٌا َوَأنَّ الّلَو ِعنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم (()األنفال هم ملكوىا كان وبما إنٓ(ٕٛ/ٛأَنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْوََلدُُكْم ِفتلْ

 ٓبقمكانهم بيعها وتحويلها إلى المال النقدي
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 المبحث الثالث

 أأللفاظ المتعلقة بالمال من العمل

 خاصا بالجزيا والورام والخراج  -ا
 الجزيا: 
بلذلك لالجتلزاء  او)الجزيلا(:ما يدخلذ ملن أىلُ الذملا وتسلميته-الجزيا: جذره )جلزي( 

وكلذا سلميت  (ٗٔٔ) ٓاللذي يعقلد الكتلاب  عليلو الذملا  بها ف  حقن دمهم  وى  عبارة عن المال
ن علليهم جزيا  ألنها طاىفا مما على أىُ الذما أن يجزوه أي يقضوه أو ألنهم يجزون بهلا ملن ّمل

 (٘ٔٔ) ٓباإلعفاء عن القتُ

و جاء لفل  الجزيلا ملرة واحلدة فل  القلرآن الكلريم كملا فل  قوللو تعلالى:)) َحتَّلى يُلْع ُلوْا  
(وعللللن ابللللن عبللللاس:عن قيللللام مللللن يللللد فلللل  يللللد ٜٕ/ٜن يَللللٍد َوُىللللْم َصللللاِغُروَن (()التوبللللااْلِجْزيَللللَا َعلللل

 أي حتلللى يلللدفعوا الجزيلللا صلللاغرين مستسللللمين،عن قهلللر وذللللا  مقهلللورين بسلللل ان (ٙٔٔ)نذليللللو 
من الشيخ ال اعن ف  السلن وَل  ذوالحقيقا أن ىذه الجزيا َل تدخ(ٚٔٔ) اإلسالم وعزة المسلمين

ويل م ن لو وتسقط عمن يشارك جيش المسلمين ف  القتال ضلد العلدوان ره يدمن شّ  نالفقير مم
وقللد ج للت بهللا فلل  ىللذا الموضللع ألنهللا تللدل علللى مللا يدفعللو الللذم  عللن نفسللو مقابللُ ٓالخللارج 

 ٓأألمان لو ولمن يعول من أسرتو ف  كيان الدولا اإلسالميا

 الخرج:
وم ف  السنا من و)الخرج والخراج(واحد  وىو شى يخرجو الق-خرج(( الخرج:جذره 

 (ٛٔٔ)أموالهم بقدر معلوم 
جللاء ىللذا اللفلل  ثللالث مللرات فلل  القللرآن الكللريم اثنللان منهللا علللى صلليوا)خرج(  قللال  

ُُ لَلَك َخْرًجلا َعلَل ُْ َنْجَعل ى تعالى ))قَاُلوا يَا َذا اْلَقْرنَلْيِن ِإنَّ يَلْأُجوَج َوَملْأُجوَج ُمْفِسلُدوَن ِفل  اأْلَْرِض فَلَهل
َُ بَليلْ  نَلُهْم َسدِّا (()الكهفَأن َتْجَع (  وقال تعالى:)) َأْم َتْسلأَُلُهْم َخْرًجلا َفَخلَراُج رَبِّلَك ٜٗ/ٛٔنَلَنا َوبَليلْ

لللُر اللللرَّازِِقيَن )المدمنلللون لللٌر َوُىلللَو َخيلْ ( والصللليوا ال،انيلللا ى )خراج( كملللا ملللّر فللل  اآليلللا ٕٚ/َٖٕخيلْ
ُ ملللن أجرتلللو وجعللللو األخيلللرة  وتفسللليره ىلللو ماتخرجلللو إللللى اإلملللام ملللن زكلللاة أرضلللك  واللللى العامللل
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 والخللرج أخللل مللن الخللراج تقللول )خللراج القريللا وخللرج الكوفللا ( فزيللادة اللفلل  لزيللادة المعنللى 
 (ٕٓٔ)ٓويقال الخراج :ىو الضريبا والخرج :ىو الجعُ (ٜٔٔ)

 و)الخرج(:الجبايا  ويقال فيو خراج وقد قرئ بهملا فعرضلوا عليلو أن يجعللوا للو أملوَلً  
 (ٕٔٔ) ٓليقيم السد

فراء:الخرج والخراج بمعنلى األجلر فل  اآليلا الكريملا )أم تسلألهم أجلرا عللى ملا وقال ال
 (ٕٕٔ)ج ت بو فأجر ربك وثوابو خير( 

ولفلل  )الخراج(ي لللق علللى الفللى  ومعنللاه الولللا التلل  كللان يدديهللا الفالحللون إلللى بيللت  
 (ٖٕٔ)(ٕٕ٘/ٕالمال ف  أرض السواد عهد الخليفا عمر بن الخ اب )رض( )لسان العرب

وىللو يقللع  (ٕٗٔ)(ٕٕ٘/ٕال الزجللاج: الخللراج الفى،والخللرج الضللريبا )لسللان العللربوقلل
اسللم لمللا يخللرج مللن الفللراىض فلل   الولللا والخللراج أيضللاً  ىعلللى مللال الفللى ويقللع علللى الجزيللا وعللل

األملوال  والخللرج المصلدر وقللال ق لرب الخللرج الجزيللا والخلراج :فلل  األرض  وقيلُ الخللراج مللا 
 (ٕ٘ٔ) اج مايجبيو السل ان وقيُ ىما بمعنى واحديخرجو كُ احد من مالو والخر 

 (ٕٙٔ) نأما ابن األعراب   فقد قال:الخرج على الرؤوس،والخراج على أَل رضي
والمفسلللرين قلللد اختلفلللوا فللل  معنلللى كلمتللل   نأن العلملللاء ملللن اللولللويي قيلحللل  مملللا سلللب

  معنلاه )خرج(و)خراج( فمنهم جعلها واحد وآخر فر  بأن جعُ لكُ لفل  منهملا خصوصليتو فل
ألن )الخللرج( :ملن المللال اللذي يخرجللو النللاس  -واهلل تعلالى أعلللم -واللرأي األخيللر ىلو الصللواب

مقابُ خدما تقدم لهم يع وىلا لملن يقلوم بهلا وىل  أشلبو بالضلريبا التل  تجتبلى للدوللا  أملا كلملا 
علالى )الخراج( ف  اآليا فهل  للم تلدل عللى الملال الملأخوذ ملن النلاس وإنملا تلدل عللى رز  اهلل ت

لنبيللو الكللريم )صلللى اهلل عليللو وسلللم( فلل  الللدنيا وثوابللو لللو فلل  اآلخللرة  ولللذا جللاء أسلللوب اآليللا 
استفهاما إنكاريا ألن األنبياء جميعهم َليسألون شي ا عن الدعوة لدين اهلل:) َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو ِمْن 

 (ٓٛٔوٗٙٔو٘ٗٔوٕٚٔوٜٓٔ/ٕٙشعراءَأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإَلَّ َعَلى َربِّ اْلَعاَلِميَن (()ال
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 الديا :

و)الديا(: األصُ فيها )وديا( فحذفت الواو  كما قالوا:شليا ملن  -الديا:جذره)ودي( 
ويلأ دونو لوا فيها  وجاءت كلما الديا ملن الملددى بمعنلى: الهاللك بويلر ىملز،أودى  (ٕٚٔ)الوش 

دي بلالتخفيف، وقلملا يسلتعمُ فالن:ىلك وأودى بو الموت أي أىلكو أسم الهالك من ذلك الو 
ثم صلارت كلملا الديلا ت للق عللى ملا يلدفع علن دم القتيلُ    (ٕٛٔ))والمصدر الحقيق  اَليداء(ٓ

ومللا يعللر  اليللوم بللل )الفصللُ( الللذي يضللع الحللد الفاصللُ بللين المتخاصللمين  أو فيمللا قللد يحصللُ 
 بينهما من الخصوما نتيجا القتُ أو الحادث العرض  كالدىس وما شابهو 

ء ىذا الف  مرتين فل  القلرآن الكلريم مكلررا فل  ىلذه اآليلا ملن قوللو تعلالى : ))َوَملا  جا 
َُ ُمْدِمنًلا َخ َ ًلا فَلَتْحرِيلُر َرقَلبَلٍا مُّْدِمنَلٍا َوِديَل َُ ُمْدِمًنا ِإَلَّ َخ ًَ ا َوَمن قَلَت ٌا مَُّسللََّمٌا ِإلَلى َكاَن ِلُمْدِمٍن َأن يَلْقُت

ُقواْ  فَِقن َكاَن ِمن قَلْوٍم َعُدوٍّ لَُّكْم َوُىَو ْمْدِمٌن فَلَتْحرِيُر َرقَلَبٍا مُّْدِمَنٍا َوِإن َكلاَن ِملن قَللْوٍم  َأْىِلِو ِإَلَّ َأن َيصَّدَّ
للنَلُهْم مِّي،َللاٌ  َفِديَللٌا مَُّسلللََّمٌا ِإلَللى َأْىِلللِو َوَتْحرِيللُر َرقَلبَللٍا مُّْدِمنَللًا َفَمللن لَّللْم َيِجللْد فَ  للَنُكْم َوبَليلْ  ِصللَياُم َشللْهَرْينِ بَليلْ

 ( ٕٜ/ٗ(( )النساء ُمَتَتاِبَعْيِن تَلْوبًَا مَِّن الّلِو وََكاَن الّلُو َعِليًما َحِكيًما
جاء ف  تفسير ىدا النل القرآن  الكريم :من حدث منو قتُ مدمن خ أ فعليو إعتا   

رقبا مدمنا فان تخليصها من قيد الر  كأحياىها  وعليو كلذلك دفلع ديلا كامللا إللى ورثلا المقتلول 
والديا :م لا ملن اإلبلُ  وملن اللذى   (ٜٕٔ)ذا عفا الورثا عن القاتُ وتصدقوا بها على القاتُ إَل أ

 (ٖٓٔ)ٓألف دينار ومن الفضا عشرة آَل  درىم

 الرىن:
مناب ملا أخلد منلو    بو)الرىن(:ما وضع عند اإلنسان فيما يناو  -الرىن:جذره)رىن( 

 (ٖٔٔ)ٓوالجمع رىن ورىا ن ورىن 
ُكنللُتْم َعلَللى َسللَفٍر َولَللْم َتِجللُدوْا َكاتِبًللا َفرَِىللاٌن مَّْقُبوَضللٌا فَللِقْن َأِمللَن بَلْعُضللُكم   ) َوِإن(قللال تعللالى 

فَِقنَّلُو آثِلٌم قَلْلبُلُو  بَلْعًضا فَلْليُللَددِّ الَّلِذي اْؤُتِملَن َأَمانَلتَلُو َوْلَيتَّلِق اللّلَو رَبَّلُو َوََل َتْكُتُملوْا الشَّلَهاَدَة َوَملن َيْكُتْمَهلا
 (ٖٕٛ/َٕما تَلْعَمُلوَن َعِليٌم (()البقرةَوالّلُو بِ 
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وان  :(اللف  مرة واحدة فل  ىلذه اآليلا ملن القلرآن الكلريم و علن ابلن عبلا س اجاء ىذ 
كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا( أو آلا الكتابا)فرىان مقبوضا( فليقبض الداىن من المدين رىنا 

 ولم تجللدوا مللن يكتلل  لكللم وثيقللا أي إن كنللتم مسللافرين وتللداينتم إلللى اجللُ مسللمى (ٕٖٔ)بدينللو(
الللدين  فللليكن بللدل الكتابللا شللى مقبللوض يكللون رىنللا مللن متللاع أو حللل   توثقللو للللدين الللذي فلل  

  (ٖٖٔ)الذما
علللن الملللال  باعللللم : أن ىلللذا اللللرىن اللللذي يكلللون فللل  حاللللا السلللفر  ينلللاو  وأرى واهلل 

اسللتدان منللو  وىنللا  المقبوضللا للللداىن  وفلل  الوقللت نفسللو يللذكر المللدين بللأن فلل  ذمتللو ديللن لمللن
يمكن أن يحُ بدل)مكاتبا( الكتاب الذي يجل  أن يكتبلو رجلُ ملدمن علادل  وفيلو توقيلع أثنلين 

 ٓمن الشهود وىذا فيو دَللا عظيما على حكما اهلل وعدلو بخلقو

 الورم : 
والموللرم كللالورم  وىللو ا ٓو)الوللرم(: الللدين ورجُ غارم:عليللو ديللن -المورم:جللذره)غرم( 

أو ىلو ملاينوب (ٖٗٔ)ما أسلتدين فيملا يكرىلو اهلل أو فيملا يجلوز ثلم عجلز علن أداىلو  أريد بو :نلدي
 (ٖ٘ٔ)ف  مالو من ضرر لوير جنايا منو أوخيانا اإلنسان  

أم تسللألهم ( ٓٗ/ٕ٘قللال تعللالى )) َأْم َتْسللأَُلُهْم َأْجللًرا فَلُهللم مِّللن مَّْوللَرٍم مُّ،ْلَقلُللوَن (()ال للور 
هللم مللن موللرم م،قلللون { الموللرم الورامللا والمعنللى أت للل  مللنهم أي علللى تبليللغ الرسللالا   ف  أجللراً 

جلاء فل  تفسلير  (ٖٙٔ) ن اإليملانعلأجرًا في،قُ عليهم حمُ الورامات فل  أملوالهم في،لب هم ذللك 
ىللده اآليللا الكريمللا: أي ىللُ تسللألهم أيهللا الرسللول أجللرا علللى تبليللغ الرسللالا  فهللم بسللب  دلللك 

عونك ؟ وإذا كان األملر خلال  ذللك انلك َلت لل  ملنهم م،قلون بالتزام مال  فادح  فلذلك َليتب
كاىلهم بملا يعجلزون عنلو  فعلالم يكرىلون إذا الهلدى وَل يتبعونلو أم أنلو أَلسلتكبار   قماَل وَل ترى

 (ٖٚٔ)والعناد
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 خاصا بالدين والقرض والعمُ:  -ب
 األجر:

 ملن يعلود ملا واألجلرة األجرو ٔ(ٖٛٔ)و)األجر(:الجزاء على العمُ  -األجر:جذره)أجر(
 ِإَلَّ  َأْجلِريَ  ِإنْ  َملاًَل  َعَلْيلوِ  َأْسلأَُلُكمْ  ََل  قَلْومِ  َويَا): )تعالى قولو نحو أخرويا أو كان دنيويا لعمُ ثواب
نَللللللاهُ )) -(ٔ٘وٜٕ/ٔٔ)ىللللللود ((اللَّللللللوِ  َعلَللللللى نْلَيا ِفلللللل  َأْجللللللَرهُ  َوَآتَليلْ  َلِمللللللنَ  اآْلَِخللللللَرةِ  ِفلللللل  َوِإنَّللللللوُ  الللللللدُّ

 (ٕٚ / ٜٕالعنكبوت)((الصَّاِلِحينَ 
للرٌ  اآْلَِخللَرةِ  َوأَلَْجللرُ ))-  فلل  واألجللرة ((ٚ٘/ٔٔيوسللف) ((يَلتلَُّقللونَ  وََكللانُوا َآَمنُللوا ِللَّللِذينَ  َخيلْ

 (ٜٖٔ) ٓأجور األجر وجمع الدنيوي، ال،واب
(ماىللا وتسللع مللرات فلل  القللرآن الكللريم وبصلليغ مختلفللا ومنهللا ٜٓٔجللاء ىللذا اللفلل  )

رِيللُد َأْن أُنِكَحللَك ِإْحللَدى ابْلَنتَلل َّ َىللاتَلْيِن َعلَللى َأن تَللْأُجَرِن  بصلليوا الفعللُ كمللا فلل  قولللو تعللالى: ))ِإنِّلل  أُ 
َوَجلاء السَّلَحَرُة ِفْرَعلْوَن  ((اَلسلم كملا فل  قوللو: ا(  ومنها بصليوٕٚ/ٕٛثََماِنَ  ِحَجٍج (()القصل

ا منهلا داَل ا وعشرين لفظً ( وف  أربعٖٔٔ/ٚقَاْلوْا ِإنَّ لََنا أَلْجًرا ِإن ُكنَّا َنْحُن اْلَوالِِبيَن (( )األعرا 
على األجر ف  اآلخرة الذي يجلزي بلو اهلل تعلالى  لفهو يد ىعلى األجر ف  الحياة الدنيا وما تبق

وَلشك فقنو ف  الدنيا ىو دال على المال وإما فل  اآلخلرة فقنلو يلدل ٓعباده المدمنين الصالحين
 َحللَداِىقَ ( )َمَفللازًا ِلْلُمتَِّقللينَ  ِإنَّ : ))علللى رحمللا اهلل الواسللعا ودخللول عبللاده الجنللا كمللاف  قولللو تعللالى 

ويلحلل  فلل  القللرآن الكللريم تكللرار اآليللا خمللس مللرات فلل  سللورة  (ٕٖؤٖ/ٛٚ)النبللأ ((َوَأْعَنابًللا
 ِملنْ  َعَلْيلوِ  َأْسأَُلُكمْ  َوَماالشعراء وى  تجمع بين لفظت  اآلجر ف  الدنيا واآلخرة من قولو تعالى :))

قلول اهلل  (ٓٛٔوٗٙٔو٘ٗٔوٕٚٔوٜٓٔ/ٕٙالشلعراء) اْلَعاَلِمينَ  َربِّ  َعَلى ِإَلَّ  َأْجِريَ  ِإنْ  َأْجرٍ 
تبارك وتعالى على لسان أنبياءه ورسلو حينما كلان يكلذبهم قلومهم وىم:نلوح وىلود وصلالح وللوط 

 (ٓٗٔ) ٓوشعي )عليهم السالم(

 الدين:

وأدنتو:أع يتلللللو اللللللدين إللللللى  (ٔٗٔ)اللللللدين :جلللللذره)دين(: كلللللُ شلللللى غيلللللر حاضلللللر ديلللللن 
  (ٗٗٔ) ودان :أخد الدين(ٖٗٔ) وقيُ:دنتو أقرضتو  وأدنتو:استرضتو منو(ٕٗٔ)أجُ
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 (ٕٕٛ/ٕقال تعالى ))إذا تداينتم بدين إلى أجُ مسمى فاكتبوه (() البقرة 
ىدا النل القرآن  جزءمن آيا تسمى)آيا المداينا( وى  أطول آيا ف  القلرآن الكلريم  

ريملا آكلُ أملوال النلاس بالباطلُ،أي إذا كلان لكلم نزلت ف  تقرير الحقو  الماليا، لبيلان عظلم ج
بالللدين إلللى زمللن معلوم،فللاكتبوا ىللذا الللدين   ليكللون أوثللق  مديللن علللى احللد مللن النللاس،أو تبللايعت

  ٓ(٘ٗٔ)وأضمن
و جاءت ىذا اللف  ف  القرآن الكريم ست مرات وكلو يدل على تشريع القوانين فل   

ترتللل  علللليهم ملللن تلللأخير فللل  األملللوال جلللراء البيلللع مملللا ي (ٙٗٔ)بلللين المخللللوقين ٓالحيلللاة الدنيويلللا
عللى الميلت  اوجاء مع الميراث أيضا إذ يجل  أن يدخلذ بلالنظر مل موالشراء أو القرض فيما بينه

(،وكذا ٔٔ/من األياٗمن دين ف  رقبتو،قال تعالى: ))ِمن بَلْعِد َوِصيٍَّا يُوِص  ِبَها َأْو َدْيٍن (()النساء
 (منهإٔ)اآليا/

(ٔٗٚ)
 ٓ  

 ٓلح  أن ىذا اللف  جاء داَل على المال ألنو الدين َليكون إَل ف  المالوي 

 الربا:
 و)الربا(: كُ قرض يدخذ بو أك،ر منو أو تجر بو منفعا  فهو حلرام-:)ربا( الربا :جذره 

(ٔٗٛ)  
جاء ىذا اللف  ثمان مرات ف  القرآن الكريم ف  سبع منها معر  بل )اللل(  قلال تعلالى  
وْا ُكُلوَن الرِّبَا ََل يَلُقوُموَن ِإَلَّ َكَما يَلُقوُم الَِّذي يَلَتَخبَّ ُُو الشَّْي َاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك بِأَنلَُّهْم قَالُ ))الَِّذيَن يَأْ 

َُّ الّلُو اْلبَلْيَع َوَحرََّم الرِّبَا َفَملن َجلاءُه َمْوِعظَلٌا مِّلن رَّبِّلِو فَلانتلَ  ُُ الرِّبَا َوَأَح َهَى فَللَلُو َملا َسلَلَف ِإنََّما اْلبَلْيُع ِمْ،
( يَْمَحلُق اللّلُو اْلرِّبَلا َٕ٘ٚوَأْمُرُه ِإَلى الّلِو َوَمْن َعاَد فَُأْولَِ َك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَهلا َخالِلُدوَن )البقلرة/

َُّ َكفَّاٍر أَثِيٍم )البقرة/ لبيع م،ُ الربا ( ذلك بأنهم قالوا أنما إَٙٚويُلْرِب  الصََّدقَاِت َوالّلوُ ََل ُيِح ُّ ُك
(وواحللدة منهللا نكللرة مللن قولللو تعللالى: ))َوَمللا ٕٙٚوٕ٘ٚ/ٕوأحللُ اهلل البيللع وحللرم الربللا(()البقرة

ْجللَو اللَّللِو آتَلْيللُتم مِّللن رِّبًللا لِّيَلْربُلللَو ِفلل  َأْمللَواِل النَّللاِس فَللاَل يَلْربُللو ِعنللَد اللَّللِو َوَمللا آتَلْيللُتم مِّللن زََكللاٍة تُرِيللُدوَن وَ 
 (ٜٖ/ٖٓاْلُمْضِعُفوَن(()الرومفَُأْولَِ َك ُىُم 
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بعللدما حللُ األجللُ   عجللاء عللن ابللن عبللاس فلل  تفسللير ىللدا الللنل :الزيللادة فلل  آخللرا لبيلل 
كالزيلللادة فللل  أول البيلللع آ ذا بعلللت بالنسلللي ا )واحلللُ البيلللع( الزيلللادة األولى )وحلللرم الربلللا (الزيلللادة 

  (ٜٗٔ)أألخيرة

 القرض: 
نللو المقراض وسللم  مللا يق لللع والقللرض فلل  اللوللا الق للع وم -القللرض : جللذره)قرض( 

أو مللا سللتجازى بللو النللاس بيللنهم ويتقاضللونو وجمعو ( ٓ٘ٔ)اإلنسللان مللن مالللو ليجللزى عليللو قرضللاّ 
ستعمُ القرض ف  ۥوأ ( ٕ٘ٔ) أو  وىو على التشبيو  (ٔ٘ٔ)قروض أوىو ما أسلفت من عمُ صالح 

تعالى عمُ المدمنين لو على  فيما بين اهلل تعالى وعباده المدمنين فسم  اهلل القرآن الكريم مجازاً 
كملا فل  قوللو تعلالى :)) مَّلن   (ٖ٘ٔ) ألنهم يعملون ل لل  ثوابلو  رجاء ماأعد لهم من ال،واب قرضاً 

ْرَجُعلوَن َذا الَِّذي يُلْقِرُض الّلَو قَلْرًضلا َحَسلًنا فَلُيَضلاِعَفُو لَلُو َأْضلَعافًا َكِ،يلَرًة َواللّلُو يَلْقلِبُض َويَلْبُسلُط َوِإلَْيلِو تلُ 
 (ٕ٘ٗلبقرة/(()ا

وقولللو تعللالى:)) ِإن تُلْقِرُضللوا اللَّللَو قَلْرًضللا َحَسللًنا ُيَضللاِعْفُو َلُكللْم َويَلْوِفللْر َلُكللْم َواللَّللُو َشللُكوٌر 
  (ٚٔ/َٗٙحِليٌم(( )التوابن

يلحللل  ا ن ىلللذا اللفللل  جلللاء فللل  جميلللع نصلللوص اآليلللات الكريملللا يلللد ل عللللى العملللُ  
أو إنفاقلو ملن ماللو لوجهلو تعلالى ارضلاءا للو واهلل جلُ هلل  الصالح للمدمن سواء أكان بعبادتو تقربلاً 

شأنو يضاعف لو األجر أضعافا مضاعفا يوم القياما   والدَللا القرآنيا َلتحتمُ َلتحتمُ القرض 
) اللدين( فيملا بلين النلاس ىلف  القرض فل  القلرآن الكلريم داَل عللى معنل ت ولم يأ (ٗ٘ٔ) ىالسي

  ٓ إطالقاً 
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 الخالصا والنتاىج
الكلريم ممكلن أن  نعا ىذه أأللفاظ الدالا على الملال أو ملا يتعللق بهلا فل  القلرآمجمو 

 تشكُ لنا حقال دَلليا،وفيها يمكن مالحظا العالقات الدَلليا فيما بينها:
   األلفاظ ف  ىلذا الحقلُ الداللا عللى الملال فل  القلرآن الكلريم ألفلاظ أساسليا )رىيسلا( فل

 متحكما بها تو يتها لمعناىا،وكذلك ف  العالقا ال
   التللراد  : َليوجللد تللراد  حقيقلل  بللين ألفللاظ المللال  وحقيقللا ذلللك  البالغللا القرآنيللا فلل

 ٓخصوصيا كُ لف  منها واستعمالو ف  السيا  
  عالقلللا الجلللزء بالكلللُ : فللل  ىلللذا الحقلللُ ملللن الممكلللن أن يعلللد أألجلللر والبضلللاعا والجزيلللا

ض والقن للار و النحلللا والللور  والخللراج والللدرىم والللدينار والللرىن والصللدا  والوللرم والقللر 
وممكلن أن نعلد اللدينار ملن اللذى   ٓ لا من المال  وف  داخُ ىدا الماوالصدقات جزءً 

ا ا من القن ار،وىو بدلك يمكن أن يعد جزء الجزء من المال  وم،لو الدرىم يعلد جلزءً جزءً 
من اجلُ و ٓمن الدينار ولذا جاءت لفظا المال الو اء الرىيس  بقطالقها على ىدا الحقُ 

 ٓذلك قدمناىا على األلفاظ ف  الترتي 
   الفللر  بللين النعلليم وألنعللام علللى الللرغم مللن أنهمللا ينبعللان مللن جللذر لوللوي واحللد إَل أن لفلل

النعلليم أعللم وأشللمُ مللن لفلل  األنعللام الللذي أقتصللر علللى أإلبللُ والبقللر والوللنم فلل  حللين أن 
 ٓاالنعيم يدل على الك،رة ف  المال والدعا وال ي  ف  العيش أيض

  ُالتنافر ف  ىلذا الحقلُ : يكلون بلين الحلرث والخيلُ واللذى  والفضلا َلنتماىهلا إللى حقل
 ٓعالقا بينها دواحد وَل توج

  العالقللللات التالؤميللللا )السللللنتجماتيا( :يمكللللن أن يحصللللُ بللللين الللللدينار والللللدرىم فلللل  العللللد
ة وكللدلك بللين الصللدا  للمللرأٓالحسللاب  فيمللا لللو فرضللنا أن الللدينار يسللاوي عشللرين درىمللاً 

  ٓوالنحلا  واألخيرة تعد من أأللفاظ المصاحبا وكما ورد ف  أآليا 
  ويلح  مما سبق أن أأللفاظ )درىم(و)دينار( و)الور ( لم ترد كُ منها ف  القرآن الكلريم

 ٓإَل مرة واحدة
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 إنما ) الدين( فيما بين الناس إطالقاً ىلف  القرض ف  القرآن الكريم داَل على معن تلم يأ،
مايقدملو اإلنسلان ملن عملُ صلالح ويلدخر للو فل  اَلخرةعللى اللرغم مملا ىلو ىو دال عللى 

  ٓمتعار  عليو بين الناس لوا أنو دال على المال
ىذه ى  كلملات القلرآن تبقلى وتبقلى فل  نفلس قوتهلا فل  سلياقاتها ملن نصلوص أآليلات 

ْحلُن نَلزَّْلنَلا اللذِّْكَر الكريما وكما وعدنا اهلل سبحانو وتعالى بحفظلو فل  محكلم كتابلو الكلريم )) ِإنَّلا نَ 
  ٓرب العالمين {   وآخر دعوانا أن الحمد هللٜ/َ٘ٔوِإنَّا َلُو َلَحاِفُظوَن((  الحجر

 
 شامألهو

ينظللللر الحقللللول الدَلليللللا فلللل  شللللعر ابللللن زيللللدون دراسللللا ت بيقيللللا كاظم جللللواد عبد)رسللللالا  -(ٔ)
 ٓمٕٚٓٓبراىيم/عزة إٓىل(ٖٓٚووالدَللا القرآنيا عند ابن خالويو)تٓمٕٙٓٓماجستير/

، س/ ٕٔ، مجلللللا آداب المستنصللللريا ع ٖٔٔ( ينظللللر احمللللد بللللن فللللارس وعلللللم الدَللللللا / ٕ) 
 . ٖٔٔم، ص ٜ٘ٛٔ

وعلللللم  ٜ( نظريللللا الحقللللول الدَلليللللا واسللللتخداماتها المعجميللللا، الللللدكتور احمللللد مختللللار عمللللر/ٖ
 .  ٜٚالدَللا،د . احمد مختار عمر / 

 .  ٜٚ( علم الدَللا احمد مختار عمر / ٗ)

 .  ٓٛ( م . ن / ٘)
  ٓٛ(م . ن / ٙ)
  ٓٛ( م . ن / ٚ)
 ٓٛ( م . ن / ٛ)
  ٗ( ألفاظ العلُ واألدواء واَلستشفاء ( / ٜ)
  ٗٚ( المجال الدَلل  بين كت  األلفاظ والنظريا الدَلليا الحدي،ا / ٓٔ)
 ٙٛ(علم الدَللا:أحمد مختار عمر/ٔٔ)
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 ٙٚليا الحدي،ا/( المجال الدَلل  بين كت  األلفاظ والنظريا الدَلٕٔ)
 .  ٓٛالدَللا، احمد مختار عمر /  م( ينظر علٖٔ)
/ وينظر المجال الدَلل  بلين كتل  األلفلاظ والنظريلا الدَلليلا  ٕٕ( ينظر علم الدَللا َلينز ٗٔ)

 .  ٙٚالحدي،ا / 
وينظر المجلال اللدَلل  بلين كتل  األلفلاظ النظريلا الدَلليلا  ٕٕٗ/  س( ينظر اللوا، فندر ي٘ٔ)

 .  ٙٚ،ا / الحدي
 . ٓ٘( ينظر السيا  ودَللتو ف  توجيو المعنى  ٙٔ)

 . ٙٔٔ( المعاجم اللوويا ف  ضوء دراسات علم اللوا الحديث )محمد احمد ابو الفرج( ٚٔ)
 . ٜٙ( ينظر علم الدَللا )د. أحمد مختار عمر(/ ٛٔ)
 . ٗٚٔ( ينظر منهج البحث اللووي )د. عل  زوين(/ ٜٔ)
  ٕٚٔالعرب  / ( ينظر علم الدَللإٓ)
 . ٘ٛٔ( منهج البحث اللووي /ٕٔ)
 . ٖٕٖ( ينظر اللوا العربيا معناىا ومبناىا /ٕٕ)
 . ٖٕٔ( ينظر دَللا األلفاظ/ ٖٕ)
 . ٕٛٔ( اللوا والمعنى والسيا / ٕٗ)
 . ٕٖٕ - ٖٕٔ(/ س( اللوا )فند ريٕ٘)
 . ٕٖٕ – ٖٕٔ( ينظر المصدر نفسو/ٕٙ)
 . ٖٚ( دور الكلما ف  اللوا/ ٕٚ)
 . ٛٙ( ينظر المصدر نفسو/ ٕٛ)
 . ٜٙ( ينظر علم الدَللا )د. أحمد مختار عمر( /ٜٕ)
 . ٖٛٓ( ينظر دراسات ف  فقو اللوا /ٖٓ)
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 . ٜٗ( منهج البحث اللووي )د. عل  زوين( ٖٔ)
 . ٕٚ( علم الدَللا )د. أحمد مختار عمر( ٕٖ)
 ٓ)مول( ٕٗٚ)مول( وأسا س البالغا/ٓ ٖ٘ٙ/ٔٔلسان العربٔ( ٖٖ)
 ٖ٘ٗ/ٗوتفسير النسف  ٚٗٙنظر تنوير المقباس/(يٖٗ)
 ٖٕٗ/ٖ( ينظرالكشا ٖ٘)
 )بضع(ٙٗ)بضع( وأسا س البالغا/٘ٔ/ٛ( لسان العربٖٙ)
 ٖٚٗ/ٕوابللللللن ك،يلللللللر ٜٕٚ/ٖوم،للللللللو تفسللللللير البيضلللللللاوي ٘ٔٗ/ٕ( ينظللللللر تفسلللللليرالبوويٖٚ)

  ٕٖٔ/ٔ،تفسير مجاىدٚٙٔ/ٕٔوال بري
 (ٖٙٔير الجالليين/وتفسٔٚٗ/ٕ والكشا  ٙٗٔ/ٔال،وري رينظر تفسي-( ٖٛ)
 ٓ(ٕ٘٘/ٔوتفسير الواحدئٜٜ/ٔ( ينظر تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس(ٜٖ)
 ٓ)زكا(ٖٛ٘/ٗٔ( لسان العربٓٗ) 
(وينظر الت ور الدَلل  بين لوا الشعر الجاىل  ولوا القرآن الكريم ٖٛ٘/ٗٔ( لسان العربٔٗ)

 ٓ(ٖٕٔللٕٔٔ/
 ٖٛ٘/ٗٔ( لسان العربٕٗ)
 ٖٛ٘/ٗٔ( لسان العربٖٗ)
 ٖٕٔ( الت ور الدَلل  بين لوا الشعر الجاىل  ولوا القرآن الكريم/ٗٗ)
 ٕٛٚف  غري  القرآن/ ت(ينظرا لمفردا٘ٗ)
 )صد (ٜٚٔ/ٓٔٔ( لسان العربٙٗ)
 ٖٚٔ  والتفسير الواضح الميسر/ٗٛ( ينظر تنوير المقباس/ٚٗ)
 ٕٛٚ( المفردات ف  غري  القرآن/ٛٗ)
 )صد (ٜٙٔ/ٓٔلسان العرب (ٜٗ)
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 )صد ٜٖ٘لصحاح/( مختار آ٘)
 ٕٓٚ/ٕ( الكشا ٔ٘)
 )قن ر(ٜٔٔ/٘( ينظر لسان العربٕ٘)
 ٕٗفقو اللوا/ -(ٖ٘)
 )قن ر(ٜٔٔ/٘ولسان العرب ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٔ( الزاىرٗ٘)
 (ٖٕ٘/ٔ( الكشا ٘٘)
 ٖٕ٘/ٔ( الكشا ٙ٘)
  ٖٔٔالتفسير الواضح الميسر/ (ٚ٘)
 ٖٔ/ٗ( تفسير القرطب ٛ٘)
 ٘ٙ( تنوير المقبا س/ٜ٘)
 ٛ٘ٙواساس البالغا/ٕٗٗغري  القرآن/( المفردات ف  ٓٙ)
 )كنز( ٔٓٗ/٘( لسان العربٔٙ)
 ( )كنز(ٔٓٗ/٘العرب ن( ينظر لسإٙ)
  ٕٜٙ/ٕ( الكشا ٖٙ)
 ٕٗٗ( المفردات ف  غري  القرآن/ٗٙ)
  ٖٓٛ( تنوير المقباس/٘ٙ)
  ٕٖٕ( ينظر تنوير المقباس /ٙٙ)
 )نحُ(ٓ٘ٙ/ٔٔ( لسان العربٚٙ)
 ٜٖٕ/ٔ وتفسيرالنسف ٓٓ٘/ٔ(بنظرالكشا ٛٙ)
 )نعم(ٜٚ٘/ٕٔ( لسان العربٜٙ)
 ٙٗٗ/٘اللوا  س( معجم مقاييٓٚ)
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 ٖٜ٘/ٕ( المعجم الوسيطٔٚ)
 )نعم(ٗٙٚ)نعم(  وينظر أساس البالغا/ٜٜٗ( المفردات ف  غري  القرآن /ٕٚ)
 ٘ٛٗ/ٕ(وتفسير فتح القديرٛ/ٕٔوتفسير ال بريٖٕٕ/ٖ( ينظر تفسير البيضاويٖٚ)
 ٙٚٔ/ٔ( تفسير البيضاويٗٚ)
 ٜٚ٘ٔلتفسير الواضح الميسر/( ا٘ٚ)
 ٜٛ٘ٔ( التفسير الواضح الميسر/ٙٚ)
 )درىم(ٜٜٔ/ٕٔ( لسان العربٚٚ)
 ٕٚٗ/ٕ( ينظر الكشا ٛٚ)
 ٕٗٓ/ٕٔ(و)روح المعان ٜٙٔ/ٗ( زاد المسيرٜٚ)
 ٙٚ٘،والتفسير الواضح/ٕٛٗ( ينظر تنوير المقباس/ٓٛ)
 )دنر(ٕٜٕ/ٗ( لسان العربٔٛ)
 ٗ،السيوط  /صالمعرب المهذب فيما وقع ف  القرآن من( ٕٛ)
  ٓ)دنر(ٕٕ/ٛ( العينٖٛ)
 ٓ ٕٖٔ-ٖٔٔالواضح الميسر/ روا لتفسي ٘ٙ( ينظر تنوير المقباس/ٗٛ)
 ) ذى (ٔ٘ٗ/ ٕ)ذى  (،وتاج العروسٜٖٗ/ٔ)ذى ( ولسان العرب ٓٗ/ ٗ( العين٘ٛ)
 ٖٚٔ/ٔ( المعجم الوسيطٙٛ)
 ٕ٘٘( أإلفصاح ف  فقو اللوا/ٚٛ)
 ٕٜٔ وتفسير الجاللين/ٖٙٗلتفسير الواضح الميسر/ وإٕٓ( ينظر تنوير المقباس/ٛٛ)
 ٔٔٗ/ٔ( الكشا ٜٛ)
  ٓٙٔ/ٖوتفسيرالبووي ٓٙٙ/ٕالواحدي ر( ينظر تفسيٜٓ)
 ٚٔٔ/ٗ(و)النسف ٜ٘٘/ٗ( فتح القديرٜٔ)
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 ٜٓ/ٕ٘( روح المعان ٕٜ)
 )فضض(ٙٓ٘( مختار الصحاح/ٖٜ)
 )فضض(ٕٛٓ/ٚ( لسان العربٜٗ)
 ٓزٕ٘ٗلكريم الرحمن ف  تفسير كالم المنان/ا ر و ينظر تيسيٚ٘( تنوير المقباس/ٜ٘)
 )ور (  ٖ٘ٚ/ٓٔ)ور (  و لسان العربٕٓ٘( ينظر المفردات/ٜٙ)
 ٓ٘ٚٙ/ٕ( صحيح مسلم ٜٚ)

 ٓٔٔ/ٖوتفسير النسف  ٖٙٙ/ٕ( )تفسير الكشا ٜٛ
   ٕٓٚوالتفسير الواضح الميسر/ ٜٕ٘( تفسير الجاللين/ٜٜ)
 ٘ٛ٘/ٕٔولسللان العللرب ٖٜٕ/َٕلنبللاري( الزاىللر فلل  معللان  كلمللات النللاس ألبلل  بكللر آٓٔ)

 )نعم(
 (ٖ٘/ٗ(وينظر تفسير القرطب ٕٗ( ينظر فقو اللوا وأسرار العربيا ألب  منصور ال،عالب /ٔٓٔ)
 ( ٜٖٓ/ٔ(و)تفسير السعديٜٕٙ/ٕ( تفسير ابن ك،يرٕٓٔ)
 ٓ)حرث(ٖٗٔ/ٕ( لسان العرب ٖٓٔ)
 ٖٚ/ٚٔ(و روح المعان ٛٓٔ/ٖ( ينظر تفسير النسف ٗٓٔ)
 ٚ٘تفسير تنوير المقباس/ ( ينظر٘ٓٔ)
 ٕٕٔ/ٕ ي( )تفسير الو احدٙٓٔ)
 ٕٕٚ/٘( فتح القدير ٚٓٔ)
 ٖٓٙ/ٗ( تفسير البوويالبوويٛٓٔ)
 ٖٖٙ/ٛ( زاد المسيرٜٓٔ)
 ٜٖٔ/ٗلعلوم التنزيُ ُ( تفسيرا لتسهيٓٔٔ)
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 ٖٙٓ/ٗ( العينٔٔٔ)
 ٖٔٚ/ٔ( الكشا ٕٔٔ)
 ٚ٘ينظر تنوير المقباس / -( ٖٔٔ)
 )جزي( ٚٗٔ -ٙٗٔ/ٗٔولسان العربٖٜقرآن/(المفردات ف  غري  الٗٔٔ)
 ٜٕٗ/ٕ( الكشا ٘ٔٔ)
 ٕٕٓتنوير المقباس / -( ٙٔٔ)
 ٔٙٗ( التفسير الواضح الميسر/ٚٔٔ)
 )خرج( ٕٔ٘/ٕ( لسان العربٛٔٔ)
 ٛ٘ٔ/ٖوالنسف ٜٜٔ-ٜٛٔ/ٖ( ينظرالكشا ٜٔٔ)
 ٕٖٙ/ٕ( تفسيرالسمرقنديٕٓٔ)
 ٜٙٔ/ٕلعلوم التنزيُ ُ( تفسيرا لتسهئٕٔ)
 ٕٕ٘/ٕلعرب ( لسان إٕٔ)
 )خرج(ٕٕ٘/ٕ( لسان العربٖٕٔ)
 ( المصدر نفسوٕٗٔ)
 ٕٖٔ/ٖالقدير ح( تفسير فتٕ٘ٔ)
 (ٕٕ٘/ٕ( لسان العربٕٙٔ)
 )ودي(ٜٜ/ٛينظر العين -( ٕٚٔ)
 ( المصدر نفسوٕٛٔ)
 ٕٙٓ  والتفسير الواضح الميسر/ٔٓٔ( ينظر تنوير المقباس/ٜٕٔ)
 ( المصدر نفسوٖٓٔ)
 )رىن(ٛٛٔ/ٖٔ( لسان العربٖٔٔ)
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 ٓٗٔالرحمن ف  تفسير كالم المنان/ م وتيسيرا لكريٖ٘( تنوير المقباس /ٕٖٔ)
 ٜٓٓٔ( التفسير الواضح الميسر/ٖٖٔ)
 )غرم(ٖٙٗ/ٕٔ( ينظر لسان العربٖٗٔ)
 ٖٓٙ( المفردات ف  غري  القران لؤلصفهان /ٖ٘ٔ)
 ٜٗٔ/ٙ( تفسير الخازن ٖٙٔ)
 ٘٘ٗٔ وٖٖٓٔ( ينظر التفسير الواضح الميسر/ٖٚٔ)
 )أجر(ٓٔ/ٗسان العرب( لٖٛٔ)
 ٔٔ-ٓٔالمفردات ف  غري  القران لؤلصفهان  /( ٜٖٔ)
 ٜٖٔوٖٚٛوٖٓٛوٕٖٚوٜٖٙ/ٜٔ( ينظر تفسير ال بريٓٗٔ)
 ٓ)دين(ٚٙٔ/ٖٔ( لسان العربٔٗٔ)
 ( المصدر نفسوٕٗٔ)
 ٘ٚٔ( المفردات ف  غري  القرآن /ٖٗٔ)
 )دين( ٚٙٔ/ٖٔ( ينظر لسان العرب ٗٗٔ)
 ٚٓٔ، والتفسير الواضح الميسر/ٕ٘( ينظر تنوير المقباس/٘ٗٔ)
 ٔ٘ٔ( دقاىق الفرو  اللوويا/ٙٗٔ)
 ٔ٘ٔالفرو  اللوويا ف  البيان القرآن  / ق( ينظر دقاىٚٗٔ)
 )ربا( ٖٗٓ/ٗٔ( لسان العربٛٗٔ)
  ٔ٘( ينظر تنوير المقباس/ٜٗٔ)
،والتوقيف على مهملا ت ٕٚٔ/ٚ،ولسان العربٕٚٗ/ٔالنحاس–( ينظر :معان  القرآن ٓ٘ٔ)

 ٓٛ٘التعار /
  ٕٕ٘/ٔوتفسير البوويٕٖٗ/ٔ( معان  القرآن وإعرابؤ٘ٔ)
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 )قرض(ٕٙٔ/ٚ( لسان العربٕ٘ٔ)
 ٓ٘ٔودقاىق الفرو  اللوويا ف  البيان القرآن / ٕٕ٘/ٔ( )ينظر تفسير البوويٖ٘ٔ)
 ٔ٘ٔالفرو  اللوويا ف  البيان القرآن  / ق( ينظر دقاىٗ٘ٔ)
 

 المصادر والمراجع

مجللللا آداب  ،للللا  كلللاظم فتحللل  اللللراوي ونلللوال كلللريم زرزوراحملللد بلللن فلللارس وعللللم الدَلل  ٔ
  ٓم ٜ٘ٛٔ، س/ ٕٔالمستنصريا ع 

، دار ٔىللل(،طٖٛ٘أسللاس البالغللا، الزمخشللري)جار اهلل أبللو القاسللم محمللود بللن عمللر )ت ل  ٕ
 ٓمٕٔٓٓ-ىلٕٕٗٔإحياء التراث العرب ، بيروت/

، بيللروت ل لبنللان ٔط الصللعيدي وحسللن يوسللف موسللى، حلل اإلفصللاح فلل  فقللو اللوللا، عبللد الفتلا ٖ
 م . ٜٚٛٔىل ل  ٚٓٗٔ

لللل تلللاج العلللروس ملللن جلللواىر القلللاموس، الزبيلللدي محملللد اللللدين آبللل  الفضلللُ السللليد مرتضلللى)ت ٗ
 ىل .  ٖٙٓٔ، الم بعا الخيريا ٔىل (، طٕ٘ٓٔ

ل الت ور الدَلل  بين لوا الشعر الجاىل  ولوا القران الكريم، دراسا دَلليلا مقارنلا علودة خليلُ ٘
 ٓم ٕٜٛٔ الزرقاء ل األردن / ،المنارعودة، مكتبا 

تفسير سفيان ال،وري، تأليف: سفيان بن سعيد بلن مسلرو  ال،لوري أبلو عبلد اهلل، دار النشلر:  ل ٙ
 ، ال بعا: األولىٖٓٗٔ -بيروت  -دار الكت  العلميا 

  فتح القدير الجامع بين فن  الروايا والدرايا من علم التفسير، تأليف: محمد بن عللتفسير  ل ٚ
 بيروت –بن محمد الشوكان ، دار النشر: دار الفكر 

  بيروت -تفسير البيضاوي، تأليف: البيضاوي، دار النشر: دار الفكر  ل ٛ
بيروت، تحقيق: خالد عبد الرحمن  -فسير البووي، تأليف: البووي، دار النشر: دار المعرفا ت لٜ

 العك
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،والسلللليوط )جالل الللللدين عبللللد تفسللللير الجاللللللين :المحللللل )جالل الللللدين محمللللد أحمد( لللللٓٔ
 ٓمٜٜٙٔ-ىلٙٔٗٔبيروت/-،عالم الكت ٔالرحمن(،ط

تفسللير السللمرقندي المسللمى بحللر العلللوم، تللأليف: نصللر بللن محمللد بللن أحمللد أبللو الليللث  لللٔٔ
 بيروت، تحقيق: د.محمود م رج  -السمرقندي، دار النشر: دار الفكر 

،ير الدمشق  أبلو الفلداء، دار النشلر: فسير القرآن العظيم، تأليف: إسماعيُ بن عمر بن كت لٕٔ
 ٔٓٗٔ -بيروت  -دار الفكر 

تفسلللير مجاىلللد، تلللأليف: مجاىلللد بلللن جبلللر المخزومللل  التلللابع  أبلللو الحجلللاج، دار النشلللر:  للللٖٔ
 ألسورت ال اىر محمد  نعبدا لرحمبيروت، تحقيق:  -ٗٔالمنشورات العلميا 

النسللف ، دار الكتلاب العربلل ،  ملودبللن أحملد بللن مح تفسلير النسللف : أبلو البركللات عبلد اهلل لل٘ٔ
 لبنان . )د.ت(. –بيروت 

، أألفلق لل باعلا وانشلر،مكا ٚالتفسير الواضلح الميسلر، الصلابون  )الشليخ محملد علل (ط لٙٔ
 ٓمٕٛٓٓ-ىلٕٙٗٔالمكرما/

تنللللوير المقبللللاس مللللن تفسللللير ابللللن عبللللاس، جمعللللو:الفيروزآبمدي )مجللللد الللللدين محمللللد بللللن  لللللٚٔ
 ٓمٕٛٓٓ -ىلٜٕٗٔبيروت/ –لعلميا ،دار الكت  اٖ(،طٚٔٛيعقوب)ت

محملد  ٓىل(،تحلل :دٖٔٓٔالتوقيف عللى مهملات التعاريف:محملد عبلد اللرؤو  المنلاوي ) لٛٔ
  ٓىلٔٓٗٔ/ٔرضوان الدايا،دار الفكر المعاصر،دار الفكر_بيروت،دمشق ط

الشلليخ عبللد الللرحمن بللن ناصللر  اتيسللير الكللريم الللرحمن فلل  تفسللير كللالم المنللان، العالملل ل ٜٔ
-ىل ٕ٘ٗٔالكويت/-الضاحيا–ىل(، جمعيا إحياء التراث اإلسالم  ٖٙٚٔت ي،السعد
 ٓمٕٗٓٓ

الجللامع ألحكللام القللرآن، تللأليف: أبللو عبللد اهلل محمللد بللن أحمللد األنصللاري القرطبلل ، دار  ل ٕٓ
 القاىرة –النشر: دار الشع  

بلري أبلو جامع البيان عن تأويُ آي القرآن، تأليف: محمد بن جرير بن يزيلد بلن خاللد ال  -ٕٔ
 ٘ٓٗٔ –بيروت  -جعفر، دار النشر: دار الفكر 
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الحقول الدَلليا ف  شعر ابن زيدون دراسا ت بيقيا كاظم جواد عبد)رسالا ماجستير( كليا -ٕٕ
 ٓمٕٙٓٓاآلداب الجامعا المستنصريا/

دراسللات فلل  فقللو اللوللا / الللدكتور صللبح  الصللالح، دار العلللم للماليللين، ال بعللا الرابعللا،  -ٖٕ
 مٜٓٚٔ -ىل ٖٓٚٔبيروت 

دقللاىق الفللرو  اللوويللا فلل  البيللان القرآن ،الللدكتور محمللد يللاس خضللر الللدوري،دار الكتلل   -ٕٗ
 ٓىل ٕٚٗٔ-مٕٙٓٓلبنان/-بيروت-ٔالعلميا ط

دَللا األلفاظ / إبراىيم أنيس، ملتزم ال بع والنشر، مكتبا األنجلو المصريا، ال بعا ال،انيا  -ٖ٘
 ٓمٖٜٙٔ

عللزة إبراىيم)رسللالا ماجسللتير كليللا اآلداب ٓىللل(ٖٓٚد ابللن خالويللو)تالدَللللا القرآنيللا عنلل -ٖٙ
 ٓمٕٚٓٓالجامعا المستنصريا//

دور الكلما ف  اللوا / إسلتيفن أولملان، ترجملو وقلدم للو وعللق عليلو اللدكتور كملال بشلر،  -ٖٚ
 ال بعا ال،انيا عشرة، )د.ت( . دار غري  لل باعا والنشر والتوزيع، القاىرة،

ف  تفسير القرآن العظيم والسبع الم،ان ، تأليف: العالما أب  الفضُ شهاب  روح المعان  -ٖٛ
 ٓ بيروت -الدين السيد محمود األلوس  البودادي، دار النشر: دار إحياء التراث العرب  

زاد المسللير فللل  عللللم التفسلللير، تلللأليف: عبلللد الللرحمن بلللن علللل  بلللن محملللد الجلللوزي، دار  -ٜٖ
  ، ال بعا: ال،ال،اٗٓٗٔ -ت بيرو  -النشر: المكت  اإلسالم  

ىللل (،  ٕٖٛفلل  معللان  كلمللات النللاس، اَلنبللاري ) أبلل  بكللر محمللد بللن القاسللم، ت  للل الزاىللرٓٗ
 م .  ٜٜٚٔىل ل  ٜٜٖٔتحقيق : حاتم صالح الضامن، دار الرشيد للنشر ل بوداد /

بقشرا  د. ، أطروحا دكتوراه،  عبدا لرزا المعنى : فوزي إبراىيم السيا  ودَللتو ف  توجيو-ٔٗ
 م .ٜٜٙٔجامعا بوداد،  –فاىز طو عمر، كليا اآلداب 

-ٕٙٓصللحيح مسلللم  النيسللابوري )اإلمللام أبلل  الحسللين مسلللم بللن الحجللاج القشللري،) -ٕٗ
 ٓم ٜٛٚٔ-ىلٜٖٛٔبيروت /–دار الفكر  ٕىل(  محمد فداد عبد الباق  طٕٔٙ

 ٓمٕٜٛٔ-ىلٕٓٗٔالكويت/-،دار العروبأعلم الدَللا  أحمد مختار عمر،ط -ٖٗ
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 ل علم الدَللا جون َلينز، الفصالن التاسع والعاشر من الكتاب مقدما ف  علم اللوا النظلري٘ٗ
م ترجما : مجيد ماش ا وحليم حسين فالح وكاظم حسين بلاقر، م بعلا جامعلا  ٜٛٙٔ/ 

 ٓم ٜٓٛٔالبصرة / 
ال بعللا األولللى، علللم الدَللللا العربلل ، النظريللا والت بيللق: الللدكتور فللايز الدايللا، دار الفكللر، -ٙٗ

 مٜٛٛٔ -ىل ٘ٓٗٔدمشق، 
 -ٔ(،)جللللللللللل٘ٚٔالخليلللللللللُ بلللللللللن احملللللللللد،ت نالعلللللللللين، الفراىيلللللللللدي)أبو عبلللللللللدا للللللللللرحم -ٚٗ

بيلروت  -بوداد -مهدي المخزوم  والدكتور إبراىيم السامراى ، الكويتٓ(،تحقيق:دٛجل
 ٓمٜ٘ٛٔ -ٜٓٛٔعمان /–

سلالم دراسلا لوويلا دَلليلا، ل ألفاظ العلُ واألدواء واَلستشفاء ف  الشلعر الجلاىل  وصلدر اإلٛٗ
قسلللما ملللدحت حسلللن القيسللل ، أطروحلللا دكتلللوراه كليلللا التربيلللا ل الجامعلللا المستنصلللريا / 

 م ٜٜٙٔ
 ٓتٓبيروت/د-ىل(،دار الحياةٖٓٗفقو اللوا وإسرار العربيا،ال،عالب )أب  منصور،ت -ٜٗ
بل ، دار كتاب التسهيُ لعلوم التنزيُ، تلأليف: محملد بلن أحملد بلن محملد الورنلاط  الكل -ٓ٘

 م، ال بعا: الرابعاٖٜٛٔ -ىلٖٓٗٔ -لبنان  -النشر: دار الكتاب العرب  
لكشلللا  علللن حقلللاىق التنزيلللُ وعيلللون األقاويلللُ فللل  وجلللوه التأويلللُ، تلللأليف: أبلللو القاسلللم ا - ٔ٘

بيلروت،  -محمود بن عمر الزمخشلري الخلوارزم ، دار النشلر: دار إحيلاء التلراث العربل  
 تحقيق: عبد الرزا  المهدي

-،مكتبللللا النهضلللللأكلمللللات القللللرآن تفسلللللير وبيان،الشلللليخ حسلللللين محمللللد مخللللللو ،ط  -ٕ٘
 مٖٜٛٔبوداد/

لسان العرب، ابن منظور)أب  الفضُ جمال الدين محمد بن مكلرم األفريقل  المصلري،ت  -ٖ٘
 ٓىل٘ٓٗٔإيران/–قم –ىل(،نشر أدب الحوزة ٔٔٚ

اص، مكتبللا اَلنجلللو ألللدواخل  ومحمللد القصلل د، تعريلل  عبللدا لحميللساللوللا، ج . فنللدر يلل-ٗ٘
 ٜٓ٘ٔالمصريا، م بعا لجنا البيان العرب  / 



 مجلة جامعة تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة
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ىلل ٕ٘ٗٔاللوا العربيا معناىا ومبناىا / الدكتور تمام حسان، عالم الكت ، ال بعا الرابعلا  -٘٘
  مٕٗٓٓ -

اللوللا والمعنللى والسلليا  / تللأليف جللون َلينللز، ترجمللا: عبللاس صللاد ، مراجعللا د. يوىيلللُ  -ٙ٘
 م .ٜٚٛٔافيا، بوداد يوسف، دار الشدون ال،ق

كتلل  األلفللاظ والنظريللا الدَلليللا  للل المجللال لللدَلل  بللين كتلل  األلفللاظ والنظريللا الدَلليللا بللينٚ٘ 
 ٕٔٗٔ( كانون ال،ان  / ٚٔ( السنا )ٔالحدي،ا، الدكتور عل  زوين، أفا  عربيا، العدد )

 م . ٕٜٜٔىل ل 

–دار الرسلللللللالا مختلللللللار الصلللللللحاح، الرازي)محملللللللدين أبللللللل  بكلللللللر بلللللللن عبلللللللد القلللللللادر(، -ٛ٘
 مٖٜٛٔ -ىل ٖٓٗٔالكويت/

المعاجم اللوويا ف  ضوء دراسات علم اللوا الحديث : الدكتور محمود أحمد أبو الفرج،  -ٜ٘
 ٓمٜٙٙٔدار النهضا العربيا، القاىرة، 

ىللل( تحقيللق د. يحيللى مللراد، دار الحللديث ٖٖٛمعللان  القللرآن / ألبلل  جعفللر النحللاس )ت -ٓٙ
 م .ٕٗٓٓ -ىل ٕ٘ٗٔ

 م . ٕٜٚٔم لوسيط، مجمع اللوا العربيا بالقاىرة / ل المعجٔٙ
ت  للل المفللردات فلل  غريلل  القللرآن، الراغلل  األصللفهان  ) أبلل  القاسللم الحسللين بللن محمللد،ٕٙ

 ىل ( تحقيق وضبط : محمد سيد كيالن ، دار المعرفا ل بيروت ل لبنان / ) د . ت (  ٕٓ٘
محمد  مىل (، تحقيق : عبدا لسال ٜٖ٘ل مقاييس اللوا، ابن فارس ) أبو الحسين احمد، ت ٖٙ

 م . ٜٓٚٔىل ل  ٜٖٓٔم بعا الحلب  وأوَلده بمصر /  ٕىارون، ط
منهج البحث اللووي بين التراث وعلم اللوا الحديث / اللدكتور علل  زويلن، دار الشلدون  -ٗٙ

 ٓمٜٙٛٔال،قافيا العاما، بوداد، 
، الللدكتور احمللد مختللار عمللر، للل نظريللا الحقللول الدَلليللا واسللتخداماتها المعجميللا ) بحللث (٘ٙ

 م . ٜٛٚٔىل ل  ٜٖٛٔ( لسنا / ٖٔمجلا اآلداب والتربيا، الكويت، العدد )
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أبللو الحسللن، دار  يالللو احللدلللوجيز فلل  تفسللير الكتللاب العزيللز، تللأليف: عللل  بللن أحمللد ا  -ٙٙ
، ال بعلا: األوللى، تحقيلق: ٘ٔٗٔ -دمشلق، بيلروت  -النشر: دار القلم، الدار الشلاميا 

 .يداو وددنان صفوان ع

_____________________ 
 


