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ألفاظ املال يف القرآن الكريم دراسة داللية

م .م .كاظم جواد عبد ألشمري
معهد إعداد معلمات  /الدجٌل
بسم اهلل الرمحن الرحيم

المقدمة :
الحمد هلل الذي خلق فسوى ،وانعم فهدى ،ولو اآلخرة واألولى وصلى اهلل على محمد

وآلو وصحبو و سلم.
وبعد:

ِِ ِ
لُ ِملن بَل ْلي ِن يَ َديْ ِلو َوََل
فهذا كالم اهلل العظيم المتين القرآن الكريم الذي (( ََل يَأْتيو الْبَاط ُ
ِ
يم ح ِم ٍ
ِ
ِِ
يد))(فصلتٔٗ،)ٕٗ/فسبحانو وتعالى تحدى اإلنس والجن على
يُ ِّم ْن َحك ٍ َ
م ْن َخلْفو تَن ِز ٌ

أن يللأتوا بم،ل للو ،فهللو المعج للزة المنزلللا عل للى خ للاتم أنبياىللو الحبيل ل المص ل فى (ص لللى اهلل علي للو
ِ
ْك
ِّعا ِّم ْن َخ ْشيَ ِا اللَّ ِو َوتِل َ
صد ً
َنزلْنَا َى َذا الْ ُق ْرآ َن َعلَى َجبَ ٍُ لََّرأَيْلتَوُ َخاش ًعا ُّمتَ َ
وسلم)ٓ قال تعالى ((ل َْو أ َ
ض ِربُل َها لِلن ِ
َّاس ل ََعلَّ ُه ْم يَلتَل َف َّك ُرو َن ))(الحشرٓ)ٕٔ/ٜ٘
ْاأل َْمُ َ،
ال نَ ْ
والقللرآن المجيللد كتللاب اهلل المعجللزة الباقيللا إلللى يللوم يبع،للون وبللو يعللر النللاس كللُ

مفاصُ حياتهم والعلم الك،ير عن آخرتهم ومن اجُ ذلك عليهم أن يفهموا معناه حقاً لي بقوه
على أنفسهم ويتم لهم ذلك من قراءة التفاسير المعتبرة -قراءة فاحصا-التل نهلض بهلا علملاء
األملا األجللالء منللذ بللدء التفسللير إلللى يومنللا ىللذا وي يل لنفسل المتعلقللا فل القللرآن الكللريم أن
تقف وى مترددة أمام خشيا القرآن العظيم خاضلعا أملام أحكاملو الجليللا عللى ىلذه المجموعلا

من أأللفاظ الدالا على المال -عص الحياة -وما يتعلق فيها من القرآن الكريم ٓ
إذ بدأ ت بح ،ىذا باستخراج أأللفاظ الدالا على المال من القرآن الكريم من خالل

مللداومت المسللتمرة علللى قللراءة القللرآن ثللم اسللتخرجت اآليللات المتضللمنا لهللذه األلفاظ،وبينللت
معناىلا اللوللوي مللن خللالل المعلاجم العربيللا وكان مللن أىللم ىللذه المعلاجم كتللاب العللين للخليللُ بللن
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أحمد الفراىيدي(ت٘ٔٚىلل) ولسلان العلرب َلبلن منظلور(تٔٔٚىلل) وفقلو اللولا وأسلرار العربيلا
لل،عالب (تٖٓٗىل) وغيرىا مما سأذكره ف قاىما المصادرٓ
وتم تفسيرىا من خالل ما رجعت إليو من كت التفاسير ومن أىمها:
 جامع البيان ف تأويُ القلرآن  :محملد بلن جريلر بلن يزيلد بلن ك،يلر بلن غالل اآلملل  ،أبلو
جعفر ال بري ٖٔٓ - ٕٕٗ ( ،ىل )
 الكشا عن حقاىق التنزيُ وعيون األقاويُ ف وجوه التأويُ ،تأليف :أبو القاسم محملود
بن عمر الزمخشري الخوارزم (ٖ٘ٛىل)
 الج ل ل للامع ألحك ل ل للام الق ل ل للرآن ،ت ل ل للأليف :أب ل ل للو عب ل ل للد اهلل محم ل ل للد ب ل ل للن أحم ل ل للد األنص ل ل للاري
القرطب (تٔٙٚىل)ٓ
 تفسير القرآن العظيم  :أبو الفداء إسماعيُ بلن عملر بلن ك،يلر القرشل الدمشلق [ ٓٓٚ
ٗ ٚٚىل) روح ا لمعان ف تفسير القرآن العظيم والسبع الم،ان  ،تأليف :العالما أب الفضُ شلهاب
الللدين السلليد محم للود األلوس ل البوللدادئٕٚٓ(،ى لل)ٓوغيرىللا ممللا س للأذكره ف ل قاىم للا

المصادر
وقبللُ أن أبللدأ الدراسللا َلبللد لل أن أشللير بللأن دراسللتنا ىللذه تقللع ضللمن دراسللا الحقللول

الدَلليللا والت ل تصللنف مللن ضللمن دراسللا معجمللات المعللان وكمللا أن المعللاجم َلتحللدد المعنللى
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 :
يعللد علللم الدَللللا فرعلا مللن علللوم اللوللا ،وىللو علللم واسللع مللداه(ٕ) ولللو فروعللو ونظرياتللو

وقضللاياه ،ونظريللا الحقللول الدَلليللا  :ىل واحللدة مللن قضللاياه التل تهللتم بتقسلليم األلفللاظ وحصللر
كميتها على ىيأة حقول .
أوَلً  :مفهوم نظريا الحقول الدَلليا
عنيت الدراسات اللوويا الحدي،ا ك،يراً بعلم الدَللا ومن جملا ىذا العنايا اَلىتمام بل (

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

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

َلينر فقال عنو ( :مجموعا جزىيا لمفردات اللوا)(٘) وى انك لك تفهلم معنلى كلملا يجل أن

تفهللم كللذلك مجموعللا الكلمللات المتصلللا بهللا دَللي لاً ،وى ل علللى حللد قللول َلينللز أيضللا  :يج ل

دراسللا العالقللات بللين المفللردات داخللُ ىللذا الحقللُ أو الموضللوع الفرع ل ()ٙولللذا يتصللف معنللى

الكلما بأنو (محصلا عالقاتها بالكلمات األخرى داخُ الحقُ المعجم )( )ٚوالوايا من التحليُ

للحقللول الدَلليللا جمللع كللُ الكلمللات الت ل تخللل حقللال معينللا والكشللف عللن صللالت كللُ منهللا

بللاألخر ،وصللالتها بالمص ل لح العللام( )ٛوالحقللُ الللدَلل بعبللارة أخللرى  :ىللو لف ل عللام يسللتق

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

اَلس للم ) و ( المس للمى )(ٓٔ)  .ولك للن عل للم الدَلل للا َل يعنل ل فق للط ب للقطال األس للماء كم للا ذك للر
( )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

الللدَلل لبي للا ال لوللا وتعللد مللن أىللم النظريللات فل ىللذا الشللأن وتتصللف عمومللا باَلسللتيعاب والدقللا
بحيث تترت عليها نتاىج واضحا اقرب ما تكون ف موارد ك،يرة(ٕٔ) .
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فالنظريللا إذن تتللملف مللن عنصللرين أساسللين ٔ :ل ل العنصللر األول  :وىللو تقسلليم األلفللاظ

علللى مجموعللات دَلليللا ٕ ل والعنصللر ال،للان  :ىللو تحديللد دَللللا الكلمللا فل داخللُ كللُ مجموعللا
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 مللن المسللتحيُ أن نقللرر معنللى كلمللا واحللدة أو نعللر معناىللا دون أن نعللر أيضللا معللان

الكلمات األخرى المرتب ا بها )(ٗٔ) .

ولمح فندر يس إلى ش ء من ىذا القبيُ ف حدي،و عن معان الكلما الواحدة وما لهلا

مل للن اسل للتعماَلت بقولل للو  ( :أن الكلمل للا لهل للا علل للى وجل للو العمل للوم مل للن المعل للان بقل للدر مالهل للا مل للن

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

ملا يوجلد ملن اسلتعماَلت لكللُ كلملا ملن كلماتهلا  )ٔ٘(..ٗ.الدَلليلا وكمللا بينتلو فل موضلعيها مللن
البحث من قولو
وَلبد من اإلشارة ما للسيا من أىميا ف تحديد المعنى الدقيق للفظا المفردة
مفهوم السيا )Context( :
َّ
إن نظريلا السليا واحلدة ملن النظريلات المهملا فل دراسلا المعنلى فل البحلث الللدَلل

الحديث( ،)ٔٙويعن السيا كُ(ما يصاح اللف مما يساعد على توضيح المعنى)( .)ٔٚويشمُ
ىذا القراىن اللفظيا والحاليا الت تحدد معنى اللفظا عند اَلستعمال.
وقد اشترط أصحاب ىذه النظريا َّ
بأن معنى الكلما ىو استعمالها ف اللوا ،أو ال ريقا

التل تسللتعمُ بهللا أو الللدور الللذي تدديللو .وجعللُ فيللرث ( )Firthالمعنللى مرىونلاً بتسللييق الوحللدة
اللوويللا ،أي وضللعها فل سللياقات مختلفللا( )ٔٛوىللذا مللرتبط بمفهللوم المعنللى عنللده بأنلَّلو عبللارة عللن
عالقات سياقيا

(.)ٜٔ

ولما كان المعجم ىو صاح المعان المتعددة إَل أنَّو َل يف بالورض إذا ما رغبنا فل

حصللر دقيللق للدَللللا بحس ل السللياقات المتعللددة الت ل يللرد فيهللا الكللالم(ٕٓ) .لللذلك نجللد َّ
(أن
اللوويين يصفون (المعنى المعجم ) للكلما بأنَّو متعدد ويحتمُ أك،ر من معن ًلى واحلد ،فل حلين
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يصللفون (المعنللى السللياق ) لهللا بأنلَّلو واحللد َل يحتمللُ غيللر معنل ًلى واحللد) (ٕٔ) وبهللذا يكللون الفللار

األساس بين معنى اللفظا ف المعجم ومعناىا ف السيا  ،ىلو تعلدد المعنلى واحتماللو ملن جهلا
(المعنى المعجم ) ،وتحديلده وتعيينلو ملن جهلا (المعنلى السلياق ) (ٕٕ) ،وبلذلك ف َّ
لقن تتبلع دَلللا

الكلما ف نل ما أد وأوثق مما لو استقصيناىا من المعلاجم وحلدىا(ٖٕ) ،وىلذا يعنل َّ
أن ىنلاك
عالقا قويا بين النل والسيا  ،يمكن أ ْن توصف بأنَّها عالقا تكامليا على حد تعبير جلون َلينلز
بقولوَّ :
(إن النل والسيا يكمُ أحدىما اآلخر)(ٕٗ).

وقد حظ السيا باىتمام اللوويين المحدثين ،وَلسليما فيملا يتعللق بلاألثر اللذي يدديلو

ف ل بيللان دَللللا الكلمللا ،يقللول فنللدر ي لس( :السلليا ىللو الللذي يفللرض قيمللا واحللدة بعينهللا علللى
الكلما ،على الرغم من المعان المتنوعا ،الت ف وسعها أ ْن َّ
تدل عليها)(ٕ٘) .وفضلالً علن ذللك
لنل ،ويخلصلها ملن اللدَلَلت المتراكملا
فالسيا ىو الذي يمنح الكلما القيما الحضوريا ف ال ّ

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

()ٕٚ
األسللاس ف ل علللم المعنللى)  ،وتكلللم علللى السلليا ووسللع مفهومللو ،وأشللار إلللى أنَّللو ينبو ل أَلّ
يقتصر على الكلمات والجمُ الحقيقيا فحس  ،بُ يشمُ الق عا كلها ،والكتاب كلّو ،وكُ ملا
يتصللُ بالكلمللا مللن الظللرو والمالبسللات وغيرىللا مللن العناصللر المتعلقللا بالمقللام( .)ٕٛوذلللك َّ
أن

دراسللا معللان الكلمللات تت لل تحللليالً للسللياقات والمواقللف التل تللرد فيهللا َّ
ألن معنللى الكلمللا
يتعدد تبعاً لتعدد السياقات الت تقع فيها اللفظا(.)ٕٜ

وعلى الرغم من َّ
أن السيا َل يقوم على الكلما المفردة ،وإنما يقوم على تركيل يلربط

ب للين أج للزاء الجمل للا ،فيم للنح اللفلل المعن للى المناسل ل (ٖٓ) ،ل للذا َل يمك للن إغف للال معن للى الكلم للا
المفلردة ،أو الللدور اللذي يدديللو معناىللا فل السلليا  ،إذ َّ
إن (فل كلُ كلمللا نللواة صللبا مللن المعنللى

لالنل ضللمن حللدود معينللا)(ٖٔ) .وىكللذا يمكننللا القللولَّ :
إن نظريللا
ثابتللا نسللبياً يمكللن تكييفهللا بل ّ

لل معلين ،لتلددي معنلى
السيا تن لق من استعمال الكلما المفردة مع الكلملات األُخلر ضلمن ن ّ

دقيقاً بعيداً عن الوموض الدََّلل اللذي يشلوب الكلملات المفلردة ،وَلسليما تللك التل لهلا أك،لر

5

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

مللن معنل ًلى ،وف ل ىللذا يقللول برترندرسللُ( :الكلمللا تحمللُ معنللى غامض لاً لدرجللا مللا ،ولكللن المعنللى

يكتشف فقط عن طريق مالحظا استعمالو اَلستعمال يأت أوَلً ،وحين ذ يتق ر المعنى منو)(ٕٖ).

وف ل دراسللتنا أللفللاظ المللال ف ل القللرآن الكللريم قللد يكللون للف ل الواحللد عللدة أوجللو

وسأكتف بالوجو الذي لو عالقا بدراستنا لحقُ المال وفقا لمفهوم السيا أو ملايقرب منلو أثنلاء
التحليللُ وجللاء بح ،ل ىللذا الموسللوم بل ل ( ألفللاظ المللال ف ل القللرآن الكللريم دراسللا دَلليللا) ب،الثللا

مباحث وى :
المبحث األول :األلفاظ الدالا على المال بصورة عامآ
المبحث ال،ان  :األلفاظ الدالا على المال بصورة مباشرة ويقسم إلى:
ألمبحث ال،الث :ألفاظ متعلقا بالمال من العمُ وتقسم إلى:
أسللال اهلل القللدير أن أكللون قللد وفقللت ف ل عمل ل ىللذا وأن يكللون ف ل صللفحا أعمللال
لال َوََل بَلنُ ل ل للو َن () إََِّل َم ل ل ل ْلن أَتَل ل للى اللَّ ل ل للوَ بَِق ْلل ل ل ل ٍ َس ل ل لللِ ٍ
متقرب ل ل للا ب ل ل للو إلي ل ل للو ((يَل ل ل ل ْلو َم ََل يَل ْنل َف ل ل ل ُلع َم ل ل ل ٌ
يم))

(الشعراءٛٛ/ٕٙو( )ٜٛوصلى اهلل على محمد وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمينٓٓٓ

المبحث األول
المال ِِ ِِ ِِ ِِ بصورة عام ِة
أأللفاظۥ الدالةۥ على
ِ
المال:
المال :جذره(مول) -و(الملال) :ملا ملكتلو ملن جميلع األشياء،يشلمُ اللذى والفضلا

والنقد والضياع واإلبُ ويقال خرج إلى ضياعو أو ابلوٓ

(ٖٖ)

جاء ىذا اللف ف القرآن الكريم ست وثمانون مرة وف كلها يدل على األشلياء التل
ْحيَاةِ ُّ
الدنْليَا )) (الكهف  )ٗٙ/ٛوقال
يمتلكها اإلنسان ومنها قولو تعالى )):ال َْم ُ
ال َوالْبَلنُو َن ِزينَاُ ال َ
لال ُحبِّللا َج ِّمللا )(الفجللر )ٕٓ/ٜٛأي تحبونللو حبللا ك،يللرا شللديدا مللع الحللرص
تعللالىَ (( :وتُ ِحبُّللو َن ال َْمل َ
(ٖٗ)
لوىم ِّمللن َّمل ِ
لال اللَّل ِلو الَّل ِلذي آتَللا ُك ْم)) النور }ٖٖ/أمللر اهلل
ومنللع الحقللو
ٓوقللال تعللالى َ ((:وآتُل ُ
للمسلمين على وجو الوجوب بقعانا المكلاتبين وإع لاىهم سلهمهم اللذي جعلُ اهلل لهلم ملن بيلت
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المجلد ()ٔٚ

تموز (ٕٓٔٓ)

اب ))(البقرةٕٓ )ٖ٘() ٔٚٚ/وقال تعالى ((:وتُج ِ
الرقَ ِ
اى ُدو َن فِ َسبِ ِ
يُ
المال كقولو تعالىَ ((:وفِ ِّ
َ َ
اللَّ ِو بِأ َْم َوالِ ُك ْم َوأَن ُف ِس ُك ْم))(الصفٔ )ٔٔ/ٙوقال تعالى َ ((:وا ْعلَ ُمواْ أَنَّ َما أ َْم َلوالُ ُك ْم َوأ َْوَلَ ُد ُك ْلم فِ ْتلنَلاٌ
َعل ُّلز نَل َفل ًلرا)) الكهللف }ٖٗ/ٔٛوقللال
لك َمل ً
))(اَلنفللال )ٕٛ/ٛوقللال تعللالى  ((:أَنَللا أَ ْكَ،ل ُلر ِمنل َ
لاَل َوأ َ
تعالىَ ((:شوَلَْتلنَا أ َْم َوالُنَا َوأ َْىلُونَا))(الفتح)ٔٔ/ٗٛ
يلح مما سبق أن لف المال كلو ِ
يد ور على ما يحوز عليو المرء ويمتلكو من ذىل

وفضا ونقود وضياع وغيرىآوكما يلح أيضاً ف نصوص اآليات القرآنيا الت تقتلرن فيهلا لفظلا
المللال مللع ( :األنفس،األوَلد،البنون،نفر،أىلللون) يكللون داىملاً للفظللا المللال الصللدارة فل الكللالم

وتقدمها عليها ىذا إن دل على ش ء فهو لح المرء للمال ويقدمو على نفسو فسبحان اهلل
ِ
ِِ ِ ِ ِ
لير
الخبيل ل للر العلل ل لليم الل ل للذي يعلل ل للم مل ل للا ف ل ل ل الصل ل للدور قل ل للال تعل ل للالى ((:إِنلَّ ل للوُ بعبَل ل للاده َخبيل ل ل ٌلر بَصل ل ل ٌ
)) الشورى}ٕٕٚٚ

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

حملت آخر بيعو وادارتوٓو(البضاعا) أيضا :طاىفا من مالك تبع،ها للتجارة،وى السلعا وأصلها
الق عا من المال الت يتجر بو

(ٓ)ٖٙ

أستعمُ اللف (بضاعا ) فل سلورة يوسلف خملس ملرات وكلهلا داللا عللى الملال ففل
اعاً
قولو تعالىَ ((:و َج ْ
َس ُّروهُ بِ َ
ضَ
اءت َسيَّ َارةٌ فَأ َْر َسلُواْ َوا ِر َد ُى ْم فَأَ ْدلَى َدل َْوهُ قَا َل يَا بُ ْش َرى َى َذا غُالَ ٌم َوأ َ
ِ
ليم بِ َم للا يَل ْع َملُ للو َن ))(يوس للف )ٜٔ/تتف للق التفاس للير كله للا ب للأن البض للاعا فل ل ى للذه اآلي للا
َواللّ للوُ َعل ل ٌ
الكريمللا ىو نبل اهلل يوسللف (عليللو السللالم) اسللتخرجو الللوارد وأخفللوا سللره عللن السلليارة لكل َل
يشاركوىم ف ثمن بيعو وقيُ إن إخوتو علموا بو وباعوه على أنو عبد ابق

()ٖٚ

وجاء ا للف (بضاعا)ف القرآن الكريم أيضا ويحتمُ اك،رمن ش ء ف قولو تعالى :

ضلاع ٍا ُّمزجلاةٍ فَلأَو ِ
ِ
سنَا وأ َْىلَنَلا ُّ ِ
الض ُّلر َوج ْلنَلا بِبِ َ َ ْ َ ْ
(( فَللَ َّما َد َخلُواْ َعلَْيو قَالُواْ يَا أَيلُّ َها ال َْع ِز ُيز َم َّ َ
لَنَا الْ َكيُ وتَص َّد ْ َعلَيلنَم إِ َّن اللّو يج ِزي الْمت ِ
ين))(يوسفٕٔ)ٛٛ/
ََْ
ْ
َُ َ
ََْ َ
صدِّق َ
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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 وى ل َل تسللاوي ش ل ء أمللام الوللالء ف ل

السنين العجا مقابُ ال عامٓ
 وقد يكون اللف يدل على المتاع من السمن والصو والجلود والجبن(  ) ٖٛبما يتآلىم
وحياتهم البدويا الرعويا ٓ
 أو قد يدل على ما جمعوه من النباتات وثمارىا كالصنوبر واألقلط وسلويق المقلُ والحبلا
الخضراءٓ
نرى ف ىذه أآليا أن لفظا (بضاعا) موصوفا بل (مزجاة)  :تعن قليلا وردي ا ومدفوعا

كاسدة فقن كان لوير الدراىم فلو عالقا والمحنا الت ىلم فيهلا ملن الجلدب والقحلط َلنحسلار
الم ر وانحباسو فل ىلذه السلنين التل كانلت تملر علليهم وإن كانلت اللدراىم زيلو فهل عمللا

ردي للا وزيللو حقللا والسللب ف ل ذلللك ألن أىللُ يوسللف ىللم ف ل حللال َل يوجللد عنللدىم مللا يللدر

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

مقابُ ال عام (الحن ا)ٓ
أما اَلستعمال ال،الث للفظا(البضاعا)مضافا إلى ضمير الواى (ىم)و(نا -المتكلملين
)مللن قولللو تعللالى(( :وقَل َ ِ ِ ِ ِ
لاعتَل ُه ْم فِ ل ِر َحللالِ ِه ْم ل ََعلَّ ُهل ْلم يَل ْع ِرفُونَل َهللا إِذَا ان َقلَبُللواْ إِلَللى
اج َعلُللواْ بِ َ
ضل َ
لال لف ْتليَانللو ْ
َ
ِ
َّت
اعتَل ُه ْم ُرد ْ
اع ُه ْم َو َج ُدواْ بِ َ
ضَ
أ َْىل ِه ْم ل ََعلَّ ُه ْم يَل ْرِج ُعو َن)) (يوسف،)ٕٙ/وقولو تعالىَ ((:ول ََّما فَلتَ ُحواْ َمتَ َ
لُ بَ ِعيل ٍر
لاعتُلنَا ُرد ْ
إِل َْي ِه ْم قَالُواْ يَا أَبَانَا َما نَل ْب ِول َى ِلذهِ بِ َ
َّت إِلَْيلنَلا َونَ ِمي ُلر أ َْىلَنَلا َونَ ْح َفل ُ أ َ
َخانَلا َونَل ْلز َد ُ
ض َ
اد َك ْي َ
()ٖٜ
ِ
لك َكي ل ِ
لير)) (يوس للف )ٙ٘/ف للقن أراى للا -واهلل أعل للم -ل للم ت للدل إَل عل للى ال للدراىم
لُ يَس ل ٌ
َذل ل َ ْ ٌ
والسب ف ذلك ىو إخفاءىا ف أكياس الحن ا وىذا يكون أسهُ مما لو كانت البضاعا صوفا
أو سمنا أوجبنا أو حبا الخضراءٓ

الزكاة:
الزكاة:جذره(زكا) و(الزكاة):أصللها فل اللولا ال هلارة والنملاء والبركلا والملدح وكللو قلد
أستعمُ ف القرآن(لسان العربٗٔ)ٖ٘ٛ/

(ٓٗ)

8
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المجلد ()ٔٚ

العدد ()ٚ

تموز (ٕٓٔٓ)

ضلُ اللَّ ِلو َعلَلي ُكم ورحمتلوُ مللا َزَكلا ِملن ُكم ِّملن أَح ٍلد أَبل ًدا ول ِ
َك َّلن اللَّللوَ
ْ ْ ََ ْ َُ َ
ْ َ َ َ
قلال تعلالىَ ((:ولَ ْلوََل فَ ْ ُ
شللاء واللَّللو سل ِلم ِ
َّ ِ
ين يُل َزُّكللو َن
يُل َزِّكل َمللن يَ َ َ ُ َ ٌ
يع َعلل ٌ
ليم ))(النللورٕٗٓ)ٕٔ/وقولللو تعللالى ((:أَلَل ْلم تَل َلر إِلَللى الللذ َ
شللاء َوَلَ يُظْلَ ُمللو َن فَتِلليالً ))(النسللاء )ٜٗ/وزكللاة المللال :مص ل لح
سل ُله ْم بَل ِلُ اللّللوُ يُل َزِّك ل َمللن يَ َ
أَن ُف َ
إسالم :يراد بو دفع قسط من المال –إذا بلغ النصلاب – فريضلا ملن اهلل كلُ علام عللى سلبيُ

العبللادة-وىللو ركللن مللن أركللان اإلسللالم الخمسللا -والفعللُ منللو زكللى يزكل تزكيللا إذا أدى عللن مالللو
زكاتو(لسان العربٗٔ)ٖ٘ٛ/وطٓ الت ور الدَلل بين لوا الشعر الجلاىل ولولا القلرآن الكلريم

 )ٗٔ()ٕٖٔ-ٕٔٔ/والزكللاة مللا أخرجتللو مللن مالللك لت هللره بللوٓ(لسللان العللربٗٔ)ٕٗ(ٓ)ٖ٘ٛ/أو
ىو:م للا يخ للرج م للن الم للال للمس للاكين م للن حق للوقهم زك للاة ألن للو ت هي للر للم للال وت،مي للر وإص للالح

ونماء(لسللان الع للربٗٔ )ٖٗ()ٖ٘ٛ/ويض للا إل للى ذل للك أيض للا :ت هي للر نف للس المس لللم م للن ش للح
البخُ َلن البخيُ عدواهللٓ

ِ
ِِ
الصلالَ َة َوآتُللواْ َّ
ين ))(البقللرةٕ )ٖٗ/وقللال
قللال تعل
يمواْ َّ
الزَكللا َة َو ْارَك ُعللواْ َمل َلع الل َّلراكع َ
لالى((وأَق ُ
َ
ٍ
ِِ
ال َع َذابِ أ ِ
ين يَلتَّل ُقو َن َويُل ْدتُو َن
تعالى((:قَ َ
ُصي ُ بِ ِو َم ْن أَ َشاء َوَر ْح َمتِ َو ِس َع ْ
سأَ ْكتُبُل َها للَّذ َ
ت ُك َُّ َش ْ ء فَ َ
َّ ِ
َّ
ين ُىللم بِميَاتِنَللا يُل ْدِمنُللو َن))(األعرا )ٔ٘ٙ/وقللال تعللالىَ ((:و َسلليُ َجنَّبُل َها ْاألَتْل َقللى ☼ الَّل ِلذي
الزَكلاةَ َوالللذ َ
يُل ْدتِ َمالَوُ يَلتَل َزَّكى )) اللئُٕٚ/ٜؤٛوتكلرر لفل الزكلاة كاسلم فل القلرآن الكلريم (ٕٖ) أثنلين
وثالث للين م للرة داَل عل للى الم للال وج للاء ى للذا اللفل ل بص لليوتو الفعلي للا والمص للدريا داَل عل للى ال ه للر
والت هير سواء أكان للنفس أم المالٓ
ومما سبق يفهم أن لف الزكاة يدور حول معنى واحد وىو الت هير سواء أكان للنفس

أم المللال وأخيللراِ ِتاسللتقر كمص ل لح ف ل القرآن(الت للور الللدَلل بللين لوللا الشللعر الجللاىل ولوللا

القرآن الكريم )ٗٗ()ٕٖٔ/بدَللتو على المالٓ

الصدا
و(الل ُت ْدق للا والصدقا والص للدقا) بالض للم وتس للكين ال للدال
الصدقا:جذره(ص للد )-
ُّ

ٓوالص ل للدقا والص ل للدا والص ل للدا :مهر الم ل للرأة مل ل للا يع ل للى إياى ل للا(ظٓالمف ل للردات فل ل ل غري ل ل ل

القللرآن)(٘ٗ) وجمعهللا فل أدنللى العللدد أصللدقا ،والك،يللر صللد ( )ٗٙو الصللدقات  :جمللع الصللدقا
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
سا فَ ُكلُلوهُ َىنِيًلا َّم ِريًلا
َّساء َ
ص ُدقَات ِه َّن ن ْحلَاً فَقن ط ْب َن لَ ُك ْم َعن َش ْ ء ِّم ْنوُ نَل ْف ً
قال تعالى َ ():وآتُواْ الن َ
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)) النساءٗ }ٗ/ولم يأت فل القلرآن الكلريم إَل فل ىلذا الموضلع وبمعنلاه ىلذا مقتلرن بكلملا
(نحلا) :أي أع وا النساء مهورىن ع يا عن طي أنفسكم دون تمنن أو استعالء

()ٗٚ

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

الواج ل صللدقا إذا تجللرى صللاحبها الصللد ف ل فعلللو ()ٗٛجللاء ىللذا اللف ل ف ل القللرآن الكللريم
بصيوت المفرد وجمع المدنث السالم خمس مرات بصيوا المفرد قال تعالىُ ((:خ ْذ ِم ْن أ َْم َوالِ ِه ْم
صل َدقَاً تُ َ ِّه ُلرُى ْم َوتُل َزِّكي ِهم بِ َها))(التوبلا )ٖٔٓ /ٜوالصلدقا أيضلا  (:ملا تصلدقت بلو عللى الفقللراء
َ
)
ٓ٘
(
)
ٜٗ
(
أي ما أع يتو ف ذات اهلل للفقراء ) والمتصد الذي يع الصدقا قال تعلالى(( :إِنَّ َملا
ِ
ِِ
ات لِ ْل ُف َقراء والْم ِ
الرقَ ِ
ين َوفِ َسبِ ِ
يُ
َّ
ين َعلَْيل َها َوال ُْم َدلََّف ِا قُللُوبُل ُه ْم َوفِ ِّ
اب َوالْوَا ِرم َ
ساكي ِن َوال َْعامل َ
الص َدقَ ُ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
السبِ ِ
يم ))(التوبا)ٙٓ/ٜ
الل ِّو َوابْ ِن َّ
يُ فَ ِري َ
يم َحك ٌ
ضاً ِّم َن اللّو َواللّوُ َعل ٌ
وتفسير ىدا النل الكريم  :إنما يستحق الزكاة أحد ىدَلء األصنا ال،مانيا وَل يجوز

لويرىم()ٙٛوى فرض من اهلل لهم

(ٔ٘)

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

ويقال ألف

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

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

(٘٘)

أستعمُ ىذا اللف ثالث مرات ف القرآن الكريم اثنان منها جاء مفردا قال تعالى((:
ال َزو ٍج َّم َكا َن َزو ٍج وآتَليتم إِح َد ِ
وإِ ْن أَردتُّم ِ
ْخ ُذونَلوُ بُل ْهتَانلاً
ْخل ُذواْ ِم ْنلوُ َش ْليًا أَتَأ ُ
لارا فَلالَ تَأ ُ
ْ َ ُْ ْ ْ ُ
َ َ ُ ْ
است ْب َد َ ْ
اى َّن قن َ ً
َوإِثْماً ُّمبِيناً ))(النساءٗ )ٕٓ/وكان الرجُ إذا طمحت عينو إلى است را امرأة!بهت الت تحتلو
ورماى ل للا بفاحش ل للا حت ل للى يلج ه ل للا إل ل للى اَلفت ل للداء من ل للو بم ل للا أع اى ل للا ليص ل للرفو إل ل للى ت ل للزوج غيرى ل للا
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مجلة جامعة تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة
المجلد ()ٔٚ

تموز (ٕٓٔٓ)

العدد ()ٚ

ٓ(الكشللا ٔ )٘ٙ( )ٕٖ٘/و قللال تعللالى ((وِمللن أ َْىل ِلُ ال ِ
ْكتَل ِ
لك
لاب َمل ْلن إِن تَأ َْم ْنللوُ بِِقن َللا ٍر يُل ل َددِّهِ إِل َْيل َ
َ ْ
ِ
ك بِأَنلَّهم قَالُواْ لَليس َعلَيلنَلا فلِ
ِ
ِ
َوِم ْنل ُهم َّم ْن إِن تَأ َْم ْنوُ بِ ِدينَا ٍر َلَّ يُل َددِّهِ إِل َْي َ
ك إَِلَّ َما ُد ْم َ
ْ َ ْ
ت َعلَْيو قَمى ًما ذَل َ ُ ْ
ِ ِ
ِ
ب َو ُىل ْلم يَل ْعلَ ُمللو َن)) آل عمللرانٖ: }ٚ٘/أي مللن اليهللود
يُ َويَل ُقولُللو َن َعلَللى اللّللو الْ َكللذ َ
األ ُِّميِّل َ
لين َسلب ٌ
فريق أمناء،أذا اىتمنت أحدىم -المال الك،ير -أداه إليك لدينو وأمانتلو (  ) ٘ٚوجلاء اللفل أيضلا
لاطي ِر الْم َقن َلرةِ
ات ِملن النِّسلاء والْبنِلين والْ َقن ِ
بصيوا الجمع قلال تعلالىُ (( :زيِّ َلن لِلنَّ ِ
لاس ُحل ُّ َّ
الش َله َو ِ َ َ َ َ َ َ َ
ُ َ
ِ
ض ِا والْ َخي ُِ الْمس َّوم ِا واألَنْلع ِام والْحر ِ
ِم َن َّ
ْحيَاةِ ُّ
الدنْليَا َواللّوُ ِعن َدهُ ُح ْس ُن
ث َذلِ َ
ك َمتَ ُ
اع ال َ
الذ َى ِ َوالْف َّ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ
()٘ٛ
ال َْم ِ
مب )) آل عمرانٖ }ٔٗ/والقناطير المقن رة(إشارة إلى حضور المال وكونو عتيدا)
يلح مما سبق ف تفسير أآليات بأن القن ار بمفرده وجمعو يدل على المال العظليم

الك،ير الوافر وقد فسره ابن عباس بل (مُء مسك ثور ذىبا)

( ) ٜ٘

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

التمللر ف ل الوعللاء(المفردات ف ل غري ل القللرآنٕٗٗ/واسللاس البالغللا )ٙٓ( )ٙ٘ٛ/أو ىو:اسللم
َّ ِ
ين يَ ْكنِ ُلزو َن
للمال إذا أحرز ف وعاء ولما يحرز فيو (لسان العرب٘ )ٙٔ()ٗٓٔ/قلال
تعالى((واللذ َ
َ
شل ْلرُىم بِ َع ل َذ ٍ
اب أَلِل ٍ
ض لاَ َوَلَ يُ ِنف ُقونَل َهللا فِ ل َس لبِ ِ
يُ اللّل ِلو فَلبَ ِّ
الل َّلذ َى َ َوال ِْف َّ
ليم))( التوبللا )ٖٗ/ٜوقيللُ ىللو:
المال المدفون من ذى وفضا(ظٓلسان العرب٘ )ٕٙ( )ٗٓٔ/قال تعالى (( وأ ََّما ال ِ
ْج َد ُار فَ َكا َن
َ
ِ
ِ
يم ْي ِن فِ ال َْم ِدينَ ِا َوَكا َن تَ ْحتَوُ َك ٌنز لَّ ُه َما)) (الكهف)ٕٛ/ٔٛ
لوُ َال َم ْي ِن يَت َ
(ٖ)ٙ
َّى َما
وقيُ الكنز:لوح من ذى مكتلوب فيلو
اد َربُّ َ
قلال تعالى((فَلأ ََر َ
لك أَ ْن يَل ْبللُوَلا أَ ُشلد ُ

(ٗ)ٙ
َويَ ْستَ ْخ ِر َجا َك َنزُى َما )) (الكهف )ٕٛ/ٔٛويأت الكنز بمعنى المال العظيم
قال تعالى ((:ل َْوَلَ
أُن ِز َل َعلَْي ِلو َك ٌنز))(ىلودٔٔ)ٕٔ/وقلال تعلالى(( :أ َْو يُل ْل َقلى إِل َْي ِلو َك ٌنز))(الفرقلانٕ٘)ٛ/أي ينلزل عليلو

مال فيستعين بو

(٘)ٙ

مما تقلدم نلرى أن الكنلز يلدل عللى ثالثلا أشلياء وىل  :الملال المجملوع بحلرص شلديد

وَل يسللتخرج منللو حقللو اهلل تعللالى للنللاسٓ وال،للان ىللو رأي الزمخشللري :اللللوح مللن الللذى

المكتلوب فيللو وثالللث ىللو عللرض المشللركين علللى النبل (صلللى اهلل عليللو وسلللم) بكيللف َل ينللزل
عليو مال عظيم من السماء فيعيش بو؟

()ٙٙ
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النحلا :
النحلللا :ج للذره (نحللُ) -والنح للُ ،بالضللم :ع للاؤك اإلنسللان شل لي ا بللال استعاض للا

()ٙٚ

ٓ 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

أع وىن مهورىن عن طيبا أنفسكم أو عللى حلال ملن المخلاطبين أي آتلوىن صلدقاتهن نلاحلين

((وآتُلواْ
طيب النفوس باإلع اء أو الصدقات أي منحوللا مع لاة علن طيبلا األنفلس ٓقلال تعلالىَ :
ص ُدقَاتِ ِه َّن نِ ْحلَاً ))( النساءٗ ) ٗ/وقيُ :النحلا الملا وفالن ينتحُ كذا أي يدين بو يعن
َّساء َ
الن َ
وآتللوىن مهللورىن ديانللا علللى أنهللا مفعللول َلجلهللآ وكللان الخ للاب لؤلزواج وقيللُ لؤلوليللاء ألنهللم

كانوا يأخذون مهور بناتهم وربما أخواتهم ويأكلوىا

()ٙٛ

وارى مما سبق –واهلل أعلم-أن الصدا للمرأة يج أن يكون مدفوعا من الرجُ عن

طي نفس ومن مال حالل َل شاىبا بو من الحرام ل ال يقع ف ن فو ويفسلد نسللو ويكلدر حياتلو

ويضلر النلاس فل مجتمعلو واللفل فل ىللذا الموضلع ىامشل ألنلو اقتلرن ملع الصلدا ودل علللى

المالٓ

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

ينعم اهلل تعالى على عبده من مال وعيش(ٓ )ٚأو ما أنعم بو من رز ومال وغيره (ٔ)ٚوالنعيم أيضا

 :النعما الك،يرة وطي العليش (ٕ)ٚوىل فل أألصلُ الحاللا التل يسلتلذىا اإلنسلان فأطلقلت لملا

يسلل ل للتلذه مل ل ل للن النعملل ل للا وى ل ل ل ل الللل ل للين ف ل ل ل ل العللل ل للم والصلل ل للحا وال ل ل للدين والل ل ل للرز ف ل ل ل ل الم ل ل للال
واألوَلدواألمنٓٓٓالخ (ٖ )ٚونعم اهلل ك،يرة َلتحصى كملا قلال تع
لالى((وإِن تَل ُعلدُّواْ نِ ْع َملاَ اللّ ِلو َلَ
َ
تُحصل ل للوىا إِ َّن اللّل ل للو لَوَ ُفل ل ل ِ
ليم ))(النحل ل للُ)ٔٛ/ٔٙوى ل ل ل تنحصل ل للر ف ل ل ل جنسل ل للين :دنيل ل للوي
َ
ْ ُ َ
ٌ
لور َّرحل ل ل ٌ
وأخللروي واألول قسللمان:وىب وكسللب والللو ىب ل قسللمان :روحللان كللنفخ الللروح فيللو وإشللراقو
بالعقُ وما يتبعو من القوى كالفهم والفكر والن قٓوجسمان كتخليق البدن والقوى الحاللا فيلو

والهي ات العارضا لو من الصحا وكمال األعضاء ٓ والكسب تزكيا النفس عن الرذاىلُ وتجليتهلا
ب للاألخال الس للنيا والملك للات الفاض لللا وت للزين الب للدن بالهي للات الم بوع للا والحلل ل المستحس للنا
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مجلة جامعة تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة
المجلد ()ٔٚ

العدد ()ٚ

تموز (ٕٓٔٓ)

وحصول الجاه وال،ان أن يوفر لو ما فرط منو ويرضى عنو ويبوىو ف أعللى عللين ملع المآلىكلا

المقربين أبد اآلبدين والمراد ىو القسم األخير وما يكون وصلا إلى نيلو من اآلخلرة فلقن ملا علدا
(ٗ)ٚ
ُن يَل ْوَمِل ل ٍلذ َع ل ل ِن الن َِّعل ل ِ
ليم ))
ذلل للك يشل للترك فيل للو المل للدمن والكل للافرٓ وقل للال تعل للالى ((:ثُل ل َّلم لَتُ ْس ل لأَل َّ

(التكاثرٕٓٔ : )ٛ/أي لتسألن ف أآلخرة عن نعم اهلل الت انعم بها عليكم من :المال ،واألمن،
(

والصل ل حا ،ونعم للا العق للُ،والعلم ،وس للاىر ال للنعم ،م للن الم عم،والمش للرب ،والمركل ل  ،والمف للرش
٘)ٚ
ِ
ِ
وىا )) (النحُ )ٔٛ/ٔٙواآليا فيمن لم يشكر
ص َ
ٓقال تعالى َ ():وإِن تَل ُعدُّواْ ن ْع َماَ اللّو َلَ تُ ْح ُ
ربو على تلك النعم وعاش عيشا البهاىم لب نو وشهواتو أما من شكر النعما فقد أدى حقها

()ٚٙ

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

المبحث الثانً
أأللفاظ الدالة على المال مباشرة
ا -األموال الصا متا
الدرىم
الدرىم :جذره(درىم) -و(الدرىم،والدرىم):لوتان،فارس معرب ،وىو من النقود الت
تضرب من الفضا ٓ

()ٚٚ

ىذا أللف لم يأت ق القرآن الكريم أأل مرًة ًت واحدة من قولو تعلالىَ ((:و َش َلرْوهُ بِلَ َ،م ٍن
ب ْخ ٍ ِ
ودةٍ وَكانُواْ فِ ِيو ِمن َّ ِ ِ
ين))(يوسفٕٔ )ٕٓ/وجاء بصيوا الجمع ممنوعا من
َ
الزاىد َ
َ
س َد َراى َم َم ْع ُد َ َ
الصللر وعلى صلليوا منتهللى الجمللوع وموصللوفا بللالقول (معللدودة)أي قليلا والقليلللا عنللدىم تعللد

عداً ًت وَل توزن ،ألنهم كانوا َليزنون أَلما بلغ األوقيا وى األربعون ويعدون ما دونها ( )ٚٛوقال
الفراء :إنما قيُ معدودة ليستدل بهلا عللى القللا،وقال ابلن قتيبلا :أي يسليرة سلهُ علددىا لقلتهلا

فلللو كانللت ك،يللرة ل،قللُ ع ل ّدىا ( )ٜٚوتفسلليرا لقللول الكللريم :بللاعوه -أي يوسللف (عليللو السللالم)-
بل للبخس أألثمل للان ،ولل للم يعرفل للوا قيمتل للو وقل للدره وى ل ل أربعل للون درىمل للا وإنمل للا بل للاعوه يهل للدا الل لل،من
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الزىيلد ألنهم خللافوا أن يكللون عبللدا آبقللا قللد ىللرب مللن سلليده فينتزعللو سلليده مللن أيديهم ،ولللذلك
باعوه يهدا ال،من الزىيد

(ٓ)ٛ

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

دنانير ودنينر فقلبت احدي النونين ياءا ل ال يلتلبس بالمصلادر التل تجلى عللى فعلال(ٔ) )ٛدينلار(

ذكر الجواليق وغيره :أنو فارس .وف المفردات للراغ ) :قيُ أصلو بالفارسيا دين آر( الشريعا

جاءت بوٓ (ٕ )ٛوذى مدنر:مضروب ووجو كأنو الدينار الهرقل (ٖ )ٛوىلذا اللفل للم يلرد فل
لك إَِلَّ َملا
القرآن الكريم إَل مرة واحدة ملن قوللو تعلالىَ ((:وِمل ْنل ُهم َّم ْلن إِن تَأ َْم ْنلوُ بِ ِلدينَا ٍر َلَّ يُل َلددِّهِ إِل َْي َ
ت َعلَْي ِو قَمىِ ًما))(آل عمرآنٖ)ٚ٘/
ُد ْم َ

وتفسلير القلول الكلريم :ملن اليهلود فريلق خلاىنون:لو اىتمنتلو عللى شلى قليلُ ملن المللال

خانللك واسللتحلو إَل أذا كنللت مالزمللا لللوَ ،لتكللاد تفارقللوٓ

(ٗ)ٛ

أريللد بلفظللا (الللدينار) القلللا مللن

المالٓ

الذى :
الللذى  :جللدره(ذى )-والللذى :التبللر

(٘)ٛ

والللذى :عنصللر فلللزي أصللفر اللللون

والق عا منو الذىبا ()ٛٙوىو معرو يدنث،واحدتو بهاء،الجمع أذىاب وذىوب وذىبان

( ) ٛٚ

جاء ىذا اللف ثمان مرات ف المصحف الشلريف،ثالث منهلا يلدل عللى الملال ومنلو
َّ ِ
يُ الل ِّو فَلبَش ِّْرُىم بِ َع َذ ٍ
ين يَ ْكنِ ُزو َن َّ
اب أَلِ ٍ
ضاَ َوَلَ يُ ِنف ُقونَل َها فِ َسبِ ِ
الذ َى َ َوال ِْف َّ
يم))
قولو تعالىَ ((:والذ َ
( التوبللا ) ٖٗ/ٜوتفسللير القللول الكللريم :وىللم الللذين يكدسللون ويكنللزون أألمللوال مللن

الذى والفضا وَل ينفقون شي ا ف سبيُ اهلل،وَل يددون زكاة أمالهم،فبشرىم يا محمد بعذاب

مدلم موجع ف دار الجحيم ،والبشارة بالعذاب ضرب من التهكم والسخريا ()ٛٛوقال تعالى ((:
إِ َّن الَّ ِذين َك َفرواْ وماتُواْ وىم ُك َّفلار فَللَلن يل ْقبلُ ِملن أ ِ ِ
األر ِ
لك
ض َذ َىبًلا َولَل ِو افْلتَل َدى بِ ِلو أ ُْولَِ َ
َحلدىم ِّم ْلُءُ ْ
ََُ ْ َ
َ ُ ََ َ ُ ْ ٌ
لَهم ع َذ ِ
ِ
ين ))(آل عملرآنٖ)ٜٔ/أي للن تقبلُ ملن أحلد ىلم فديلا وللو
ُْ َ ٌ
اب أَل ٌ
ليم َوَملا ل َُهلم ِّملن نَّاصل ِر َ
)
ٜٛ
(
ِ
افتدى بمُ ۶أألرض ذىباً وأربلع منهلا تلدل عللى الحلل كملا فل قوللو تعلالى ((:يُ َحلَّ ْلو َن ف َيهلا
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ِ
َسللا ِوَر ِمللن ذَ َى ل ٍ ))(الكهللف ٖٔ/ٔٛوم،لللو ف ل الحللجٕٕٕٖ/و فللاطرٖ٘)ٖٖ/ف ل ىللذه
مل ْلن أ َ

أآليات يعد اهلل تعالى المدمن بأن يحلى يوم القياما بأساور من ذى وفضا ولدلد ويواقيت جلزاء
(ٓ)ٜ
ِ
ِ
َسل ِوَرةٌ ِّملن َذ َىل ٍ ))(الزخلر ٖٗ)ٖ٘/فهللال
عمللو فل اللدنيا
وقولللو تعلالى((فَللَ ْوََل أُلْقل َ َعلَْيلو أ ْ
حل ل بأسللاوره مللن ذى ل إن كللان عظيماً،وكللان الرجللُ فلليهم إذا سللوده سللوروه بسللوار مللن ذى ل
وطوق ل ل ل للوه ب ل ل ل للو م ل ل ل للن ذىل ل ل ل ل ٍ (ٔ )ٜأم ل ل ل للا أب ل ل ل للو ال،ن ل ل ل للاء في ل ل ل للرى م ل ل ل للن الق ل ل ل للول (أس ل ل ل للاور م ل ل ل للن
ذى )(الزخر ٖٗ:)ٖ٘/أنها كنايا عن تمليكو قلال ابلن مجاىلد:كانوا إذا سلودوا رجلالً سلوروه
بسوار ين وطوقوه من ذى عالما لسودده(ٕٓ )ٜ

وف واحدة منها يأت لفل اللذى داَلً عللى األوانل وكملا فل قوللو تعلالى (( :ب لا
َعلَي ِهم بِ ِ
ص َحا ٍ ِّمن ذَ َى ٍ َوأَ ْك َو ٍ
ابٍ ))(الزخر ٖٗ)ٚٔ/
ْ

الفضا:

الفضللا  :جللذره ( فضللض)-والفضللا :معروفللا (ٖ ) ٜمللن الجللواىر( ٗ)ٜجللاء لف ل الفضللا

() ٙست مرات ف المصحف الشريف إثنتان منها تدل على المال وتكون معرفا بل(اللل) كملا فل
ات ِمللن النِّسللاء والْبنِللين والْ َقنل ِ
لاطي ِر ال ُْم َقن َل َلرةِ ِمل َلن الل َّلذ َى ِ
قولللو تعللالى ُ ((:زيِّل َلن لِلنَّل ِ
لاس ُح ل ُّ َّ
الشل َله َو ِ َ َ َ َ َ َ َ
َّ ِ
ِ ِ
ين يَ ْكنِ ُزو َن َّ
الذ َى َ َوال ِْف َّ
ضلاَ َوَلَ يُ ِنف ُقونَل َهلا فِل
َوالْفضَّا ))(آل عمرانٖٓ) ٔٗ/وقولو تعالىَ ((:والذ َ
شل ْلرُىم بِ َع ل َذ ٍ
اب أَلِل ٍ
َس لبِ ِ
يُ اللّل ِلو فَلبَ ِّ
ليم ))(التوبللا )ٖٗ/ٜوتفسللير الللنل الكللريم أألول المتضللمن لف ل

(الفض للا):يعن حس للن للن للاس حل ل أألم للوال المجموع للا م للن ال للذى والفض للا ،ويق للال األم للوال

المضروبا المنقشا من الذى والفضا

(٘)ٜ

وف الحاَلت األربعا األخرى تكون نكرة مجرورة بحر الجر (من) وتدل على:

ِ
َج َعلْنَللا لِ َمللن يَ ْك ُفل ُلر
لاس أ َُّم لاً َواح ل َدةً ل َ
 البنللاء كمللا ف ل قولللو تعللالىَ ((:ولَل ْلوََل أَن يَ ُكللو َن النَّل ٍُ
ِ ِ
ِج َعلَْيل َها يَظ َْه ُرو َنٍ ))(الزخر ٖٗ)ٖٖ/
بِ َّ
الر ْح َم ِن لبُليُوت ِه ْم ُس ُق ًفا ِّمن فَضَّا َوَم َعار َ
 وفل حللالتين منهللا تللدل علكللاَلوان كمللا ف ل قولللو تعللالىَ ((:ويُ َللا ُ َعلَل ْلي ِهم بِمنِيَل ٍلا ِّمللنت قَلوا ِريرا)) (اَلنسان )ٔ٘/ٚٙوقولو تعالى((:قَلوا ِرير ِملن فِ َّ ٍ
ِ ٍ
ٍ
وىا تَل ْق ِلد ًيرا
َّر َ
ضلا قَلد ُ
َ َ
فضَّا َوأَ ْك َواب َكانَ ْ َ َ
))(َلنسان)ٔٙ/ٚٙ
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((و ُحلُّلوا
 وف الحاللا الرابعلا واألخيلرة فهل تلدل عللى الحلل والزينلا ملن قوللو تعلالى َأَسا ِور ِمن فِض ٍ
َّا))(اَلنسان)ٕٔ/ٚٙ
َ َ
ويلحل مللن قولللو تعللالى إن ثالثللا منهللا تكللررت فل سللورة اإلنسللان فل وصللف األوانل

والحل ف الجنآ

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

()ٜٙ

وجاء ف الحديث الشريف(:ليس فيما دون خمس أوا من الور صدقا)( )ٜٚجاء ىلذا اللفل
َحل َد ُكم بِ َلوِرقِ ُك ْم َى ِلذهِ إِلَلى الْ َم ِدينَ ِلا)) (
ف القلرآن الكلريم ملرة واحلدة ملن قوللو تعلالى  )(:فَلابْل َعُ،وا أ َ
الكهف) ٜٔ/ٔٛوالور ف ىذه اآليا الكريما دال على الفضا مضلروبا كانلت أو غيلر مضلروبا

()ٜٛ

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

ب .األموال الناطقا:
األنعام:
\\ جللذره(نعم) -و(أألنعللام) :مفردىللا (النعم) اإلبللُ والبقللر والوللنم ٓ( ٓٓٔ )جللاء ىللذا

الف ف القرآن الكريم اثنان وثالثون مرة ف أثنين وعشلرين منهلا معرفلا بل(اللل)وأربعا منهلا معلر

باإلضافا إلى الضمير وستا منها جاءت نكرة ومن ىذه األلفاظ ما يدل على المال كما ف قولو
تعالى (( :والْ َخي ُِ الْمس َّوم ِا واألَنْلع ِام والْحر ِ
ْحيَلاةِ ال ُّلدنْليَا َواللّلوُ ِعنل َدهُ ُح ْس ُلن ال َْم ِ
لمب
ث ذَلِ َ
لك َمتَلاعُ ال َ
َ ْ ُ َ َ َ َ َ َْ
(ٔٓٔ)
))( آل عمرآنٖ) ٔٗ/إذ أن األنعام تدل على اإلبُ والونم وى أموال ناطقا
وتفسير النل من أآليا الكريما (/أألنعام ) :يعن :الونم والبقر واإلبُ التل زيلن حبهلا

ضا،أنها تدل على البهلاىم لملا يصلف اهلل سلبحانو وتعلالى فل
للناس(ٕٔ)ٓ ومن دَللا األنعام أي ً

محكم كتابو :الواويين الضالين المتبعين إبليس اللعين بالبهاىم َل بُ حتى البهاىم صلارت أحسلن
16

مجلة جامعة تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة
المجلد ()ٔٚ

العدد ()ٚ

تموز (ٕٓٔٓ)

حالا منهم يوم القياما (ٕٓٔ) وكما ف قولو تعالى ((:ولَ َق ْد ذَرأْنَا لِجهنَّم َكِ،يرا ِّمن ال ِ
ْج ِّن َوا ِإل ِ
نس ل َُه ْم
َ ََ َ ً َ
َ
ِ
وب َلَّ يل ْف َقهو َن بِها ولَهم أَ ْعين َلَّ يلب ِ
ِ
ِ
لك َكاألَنْل َعلام بَ ْلُ
ص ُلرو َن بِ َهلا َول َُه ْلم آذَا ٌن َلَّ يَ ْس َلم ُعو َن ب َهلا أ ُْولَ َ
قُللُ ٌ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ٌ ُ ْ
لك ُىل ُلم الْوَللافِلُو َن )) (أألعلرا  )ٜٔٚ/ٚممللا سللبق نللرى أن للفل أألنعللام أك،للر مللن دَللللا
َضل ُّ
لُ أ ُْولَِل َ
ُىل ْلم أ َ
ويحدد تلك الدَللا ىو السيا القرآن ٓ

الحرث:
الحل للرث :جل للذره (حل للرث)-و(الحل للرث ،والحراثل للا ) :العمل للُ ف ل ل األرض زرع ل ل ًم كل للان

أوغرسا،وقد يكون الحرث نفس الزرع
ً

(ٖٓٔ)

جاء ىذا الف أربع عشرة مرة ف القرآن الكريم ف ست منها يدل عللى اللزرع ومنهلا
ان فِ الْحر ِ
قولو تعالى  ((:وداو ود وسلَيما َن إِ ْذ يح ُكم ِ
ت فِ ِيو غَنَ ُم الْ َق ْوِم َوُكنَّا لِ ُح ْك ِم ِه ْم
ش ْ
ث إِ ْذ نَل َف َ
َْ
َْ َ
َ ُ َْ
ِِ
ين ))(أألنبياءٕٔ)ٚٛ/
َشاىد َ
راع ٍت ٍت
وتفسيره:اذكرىما يحكمان ف الزرع إذ انتشرت فيو غنم القوم بال ٍ
ليال فأكلتو وأفسدتو (ٗٓٔ) وقال تعالى ((والْ َخي ُِ الْمس َّوم ِا واألَنْلع ِام والْحر ِ
لاع
ث َذلِ َ
ك َمتَ ُ
َ ْ ُ َ َ َ َ َ َْ
الدنْليَا َواللّوُ ِعن َدهُ ُح ْس ُن ال َْم ِ
ْحيَاةِ ُّ
مب ))( آل عمرآنٖ) ٔٗ/
ال َ

تفسير القول/يعن ِ
جمُ للناس ح الحرث وىو الزرع والمزرعا (٘ٓٔ) وقال تعالى((:
َن ا ْغل ُدوا علَلى حلرثِ ُكم إِن ُكنلتم ِ
صلبِ ِحين ٕٔ} أ ِ
ين ٕٕ} ))(القللم-ٕٔ/ٙٛ
فَلتَلنَ َ
ُْ َ
َ َْ ْ
صلا ِرم َ
ادوا ُم ْ َ

ٕٕ) تفسيره :نادى بعضهم بعضاً لملا أصلبحوا ليخرجلوا إللى الصلرام وأن يخرجلوا غلدوة قلاطعين
ال،مللر كمللا جللاء ف ل (تفسللير الللو احللدي ( )ٔٓٙوجللاء تفسللير الحللرث ف ل فللتح القللدير بل ل (ال،مللار

والزرع) ( )ٔٓٚأما عند البووي فقد جاء تفسيره بل (ال،مار والزرع واألعناب)(ٗ )ٔٓٛ()ٖٙٓ/وجلاء
تفسيره ف زاد المسير:أن أغدوا على حلرثكم يعنل ال،ملار واللزر وع واألعنلاب إن كنلتم صلارمين

أي قاطعين للنخُ) (()ٜٔٓأما تفسير الحلرث فل التسلهيُ لعللوم التنزيلُ فهو:أغلدوا عللى حلرثكم
أي جنتكم إن كنتم صارمين أي حاصدين ل،مرتها

(ٓٔٔ)

مما سبق يلح تنام األلفاظ ف تفسيراتهم من كلما الحرث ف دَللتها على معناىا

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

الخيُ:
بُ

(ٔٔٔ)

الخيللُ :جللذره(خيُ)-و(الخيللُ) جماعللا الفللرس،لم تدخللذ مللن واحللد م،للُ النبللُ وأَل

جللاء ىللذا الف ل (الخيللُ)ف القللرآن الكللريم خمللس مللرات ويبللدو لل أنهللا َلتللدل علللى
ات ِمللن النِّسللاء والْبنِللين والْ َقنل ِ
الملال إَلفل ىللذه أآليللا ،قلال تعللالىُ ((:زيِّل َلن لِلنَّل ِ
لاس ُحل ُّ َّ
لاطي ِر
الشل َه َو ِ َ َ َ َ َ َ َ
لك متلاع ال ِ
ض ِلا والْ َخي ِلُ الْمس َّلوم ِا واألَنْلع ِلام وال ِ ِ
ِ
ال ُْم َقن ََرةِ ِم َن َّ
ْحيَلاة ال ُّلدنْليَا َواللّلوُ
ْح ْلرث ذَل َ َ َ ُ َ
الذ َى ِ َوالْف َّ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ
ِعن َدهُ ُح ْس ُن ال َْم ِ
مب ))(آل عمرانٖ)ٔٗ/
وجللاء فل تفسللير الكشلا ل ل (الخيُ):صللفتها (الموسللوما) المعلمللا مللن السللوما وىل

العالمللا أو الم همللا –(التامللا الخلللق أو الجميلللا)-أو المرعيللا مللن أسللام الدابللا وسل ّلومها

(ٕٔٔ)

أوتعن الخيُ الرواتع الحسان المعلما(ٖٔٔ) وىنا الف ف ىلذا الحقلُ ىامشل ودل عللى الملال
مللن المصللاحبا اللوويللا لؤللفللاظ (القناطير،الذى

الفضللا أألنعام الحرث) ىللذا أوَلً ًت وال،للان :ىو

امتالك الناس لها وكُ ما ملكتو فهو مالك ٓولذا نرى الناس يفتنلون بهلا قلال تعلالى َ ((:وا ْعلَ ُملواْ
ِ
ِ
أَنَّ َما أ َْم َوالُ ُك ْم َوأ َْوَلَ ُد ُك ْم فِ ْتلنَاٌ َوأ َّ
يم ))(األنفالٓ)ٕٛ/ٛوبما إنهم ملكوىا كان
َن اللّوَ عن َدهُ أ ْ
َج ٌر َعظ ٌ
بقمكانهم بيعها وتحويلها إلى المال النقديٓ
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المبحث الثالث
أأللفاظ المتعلقة بالمال من العمل
ا -خاصا بالجزيا والورام والخراج
الجزيا:
الجزيا :جذره (جلزي)-و(الجزيلا):ما يدخلذ ملن أىلُ الذملا وتسلميتها بلذلك لالجتلزاء

بها ف حقن دمهم وى عبارة عن المال اللذي يعقلد الكتلاب عليلو الذملا ٓ (ٗٔٔ) وكلذا سلميت

جزيا ألنها طاىفا مما على أىُ الذما أن يجزوه أي يقضوه أو ألنهم يجزون بهلا ملن ّملن علليهم
باإلعفاء عن القتُ

ٓ (٘ٔٔ)

و جاء لفل الجزيلا ملرة واحلدة فل القلرآن الكلريم كملا فل قوللو تعلالىَ ((:حتَّلى يُل ْع ُلواْ
ْجزي ل لاَ ع ل لن يل ل ٍلد وىل للم صل ل ِ
ِ
لاغ ُرو َن ))(التوبل للا)ٕٜ/ٜوعل للن ابل للن عبل للاس:عن قيل للام مل للن ي للد ف ل ل يل للد
ال ْ َ َ َ َ ُ ْ َ

ذليل للون

()ٔٔٙ

أي حت للى ي للدفعوا الجزي للا ص للاغرين مستس لللمين،عن قه للر وذل للا مقه للورين بس للل ان

اإلسالم وعزة المسلمين( )ٔٔٚوالحقيقا أن ىذه الجزيا َل تدخذ من الشيخ ال اعن ف السلن وَل

الفقير ممن يدمن ّشره ويل م ن لو وتسقط عمن يشارك جيش المسلمين ف القتال ضلد العلدوان

الخللارج ٓ وقللد ج للت بهللا ف ل ىللذا الموضللع ألنهللا تللدل علللى مللا يدفعللو الللذم عللن نفسللو مقابللُ
أألمان لو ولمن يعول من أسرتو ف كيان الدولا اإلسالميآ

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

أموالهم بقدر معلوم

()ٔٔٛ

جللاء ىللذا اللفل ثللالث ملرات فل القللرآن الكللريم اثنللان منهللا علللى صلليوا(خرج) قللال
وج ُم ْف ِسل ُدو َن فِل ْاأل َْر ِ
لك َخ ْر ًجلا َعلَلى
لُ لَ َ
وج َوَملأ ُ
تعالى ((قَالُوا يَا َذا الْ َق ْرنَل ْي ِن إِ َّن يَلأ ُ
ْج َ
ْج َ
ض فَل َه ْلُ نَ ْج َع ُ

لك
اج َربِّ َ
أَن تَ ْج َع َُ بَل ْيلنَلنَا َوبَل ْيلنَل ُه ْم َسدِّا ))(الكهف )ٜٗ/ٔٛوقال تعالى ((:أ َْم تَ ْسلأَل ُُه ْم َخ ْر ًجلا فَ َخ َلر ُ
ِ
ين (المدمن للونٖٕ )ٕٚ/والص لليوا ال،اني للا ى (خراج) كم للا م ل ّلر فل ل اآلي للا
َخ ْيل ل ٌلر َو ُى ل َلو َخ ْيل ل ُلر ال ل َّلرا ِزق َ

األخيللرة وتفسلليره ىللو ماتخرجللو إلللى اإلمللام مللن زكللاة أرضللك والللى العام لُ مللن أجرتللو وجعلللو
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والخللرج أخللل مللن الخللراج تقللول (خللراج القريللا وخللرج الكوفللا ) فزيللادة اللف ل 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 السدٓ
وقال الفراء:الخرج والخراج بمعنلى األجلر فل اآليلا الكريملا (أم تسلألهم أجلرا عللى ملا
ج ت بو فأجر ربك وثوابو خير)

(ٕٕٔ)

ولف ل (الخراج)ي لللق علللى الفللى ومعنللاه الولللا الت ل كللان يدديهللا الفالحللون إلللى بيللت
المال ف أرض السواد عهد الخليفا عمر بن الخ اب (رض) (لسان العربٕ)ٕٕ٘/

(ٖٕٔ)

وق لال الزجللاج :الخللراج الفى،والخللرج الضللريبا (لسللان العللربٕ )ٕٔٗ()ٕٕ٘/وىللو يقللع

علللى مللال الفللى ويقللع علللى الجزيللا وعللى الولللا والخللراج أيضلاً اسللم لمللا يخللرج مللن الفللراىض فل

األملوال والخللرج المصلدر وقللال ق لرب الخللرج الجزيللا والخلراج :فل األرض وقيلُ الخللراج مللا

يخرجو كُ احد من مالو والخراج مايجبيو السل ان وقيُ ىما بمعنى واحد
أما ابن األعراب

(ٕ٘ٔ)

فقد قال:الخرج على الرؤوس،والخراج على أَل رضين

()ٕٔٙ

يلح ل ممللا سللبق أن العلمللاء مللن اللوللويين والمفسللرين قللد اختلفللوا ف ل معنللى كلمت ل

(خرج)و(خراج) فمنهم جعلها واحد وآخر فر بأن جعُ لكُ لفل منهملا خصوصليتو فل معنلاه

واللرأي األخيللر ىلو الصللواب -واهلل تعلالى أعلللم -ألن (الخللرج) :ملن المللال اللذي يخرجللو النللاس
مقابُ خدما تقدم لهم يع وىلا لملن يقلوم بهلا وىل أشلبو بالضلريبا التل تجتبلى للدوللا أملا كلملا

(الخراج) ف اآليا فهل للم تلدل عللى الملال الملأخوذ ملن النلاس وإنملا تلدل عللى رز اهلل تعلالى

لنبيللو الكللريم (صلللى اهلل عليللو وسلللم) ف ل الللدنيا وثوابللو لللو ف ل اآلخللرة ولللذا جللاء أسلللوب اآليللا
َسأَلُ ُك ْم َعلَْي ِو ِم ْن
استفهاما إنكاريا ألن األنبياء جميعهم َليسألون شي ا عن الدعوة لدين اهللَ (:وَما أ ْ
ِ
ين ))(الشعراءٜٔٓ/ٕٙؤٕٚو٘ٗٔوٗٔٙوٓ)ٔٛ
ي إََِّل َعلَى َر ِّ
َج ٍر إِ ْن أ ْ
أْ
ب ال َْعالَم َ
َج ِر َ
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الديا :
الديا:جذره(ودي) -و(الديا) :األصُ فيها (وديا) فحذفت الواو كما قالوا:شليا ملن

الوش ( )ٕٔٚويلأ دونو لوا فيها وجاءت كلما الديا ملن الملددى بمعنلى :الهاللك بويلر ىملز،أودى
فالن:ىلك وأودى بو الموت أي أىلكو أسم الهالك من ذلك الودي بلالتخفيف ،وقلملا يسلتعمُ

ٓ(والمصدر الحقيق اَليداء)( )ٕٔٛثم صلارت كلملا الديلا ت للق عللى ملا يلدفع علن دم القتيلُ

ومللا يعللر اليللوم ب ل (الفصللُ) الللذي يضللع الحللد الفاصللُ بللين المتخاصللمين أو فيمللا قللد يحصللُ

بينهما من الخصوما نتيجا القتُ أو الحادث العرض كالدىس وما شابهو
((وَملا
جاء ىذا الف مرتين فل القلرآن الكلريم مكلررا فل ىلذه اآليلا ملن قوللو تعلالى َ :
ِ
ِ ِ
ٍ ِ ٍ ِ
ِ ِ
سللَّ َماٌ إِلَلى
َكا َن ل ُم ْدم ٍن أَن يَل ْقتُ َُ ُم ْدمنًا إَلَّ َخ ًَا َوَمن قَلتَ َُ ُم ْدمنًلا َخ ًَلا فَلتَ ْح ِري ُلر َرقَلبَلا ُّم ْدمنَلا َوديَلاٌ ُّم َ
ص َّدقُواْ فَِقن َكا َن ِمن قَل ْوٍم َع ُد ٍّو لَّ ُك ْم َو ُى َو ْم ْدِم ٌن فَلتَ ْح ِر ُير َرقَلبَ ٍا ُّم ْدِمنَ ٍا َوإِن َكلا َن ِملن قَل ْلوٍم
أ َْىلِ ِو إَِلَّ أَن يَ َّ
ٍ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ام َشل ْله َريْ ِن
س للَّ َماٌ إِلَللى أ َْىلللو َوتَ ْح ِريل ُلر َرقَلبَللا ُّم ْدمنَلاً فَ َمللن لَّل ْلم يَج ل ْد فَصلليَ ُ
بَل ْي للنَ ُك ْم َوبَل ْيل لنَل ُه ْم ِّميَ،للا ٌ فَديَلاٌ ُّم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يما )) (النساءٗ)ٜٕ/
يما َحك ً
ُمتَتَاب َع ْي ِن تَل ْوبَاً ِّم َن اللّو َوَكا َن اللّوُ َعل ً
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

إَل أذا عفا الورثا عن القاتُ وتصدقوا بها على القاتُ ( )ٕٜٔوالديا :م لا ملن اإلبلُ وملن اللذى
ألف دينار ومن الفضا عشرة آَل درىمٓ

(ٖٓٔ)

الرىن:
الرىن:جذره(رىن) -و(الرىن):ما وضع عند اإلنسان فيما يناوب مناب ملا أخلد منلو
والجمع رىن ورىا ن ورىن

ٓ(ٖٔٔ)

ضل ُكم
وضلاٌ فَلِق ْن أ َِمل َلن بَل ْع ُ
قللال تعللالى)( َوإِن ُكنللتُ ْم َعلَللى َسل َف ٍر َولَل ْلم تَ ِجل ُدواْ َكاتِبًللا فَ ِرَىللا ٌن َّم ْقبُ َ
ضا فَل ْليُل َلد ِّد الَّ ِلذي ْاؤتُ ِم َلن أ ََمانَلتَلوُ َولْيَتَّ ِلق اللّلوَ َربَّلوُ َوَلَ تَ ْكتُ ُملواْ َّ
بَل ْع ً
الش َله َ
اد َة َوَملن يَ ْكتُ ْم َهلا فَِقنَّلوُ آثِ ٌلم قَللْبُلوُ
ِ
ِ
يم ))(البقرةٕ)ٕٖٛ/
َواللّوُ ب َما تَل ْع َملُو َن َعل ٌ

21

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

جاء ىذا اللف مرة واحدة فل ىلذه اآليلا ملن القلرآن الكلريم و علن ابلن عبلا س):وان

كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا) أو آلا الكتابا(فرىان مقبوضا) فليقبض الداىن من المدين رىنا

بدينللو)(ٕٖٔ) أي إن كنللتم مسللافرين وتللداينتم إلللى اجللُ مسللمى ولم تجللدوا مللن يكت ل لكللم وثيقللا
الللدين فللليكن بللدل الكتابللا شللى مقبللوض يكللون رىنللا مللن متللاع أو حلل

الذما

(ٖٖٔ)

توثقللو للللدين الللذي فل

وأرى واهلل اعلللم  :أن ىللذا الللرىن الللذي يكللون ف ل حالللا السللفر ينللاوب عللن المللال

المقبوضللا للللداىن وفل الوقللت نفسللو يللذكر المللدين بللأن ف ل ذمتللو ديللن لمللن اسللتدان منللو وىنللا
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 بخلقوٓ

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

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

(ٖ٘ٔ)

َجل ًلرا فَل ُهللم ِّمللن َّم ْول َلرٍم ُّمْ،ل َقلُللو َن ))(ال للورٕ٘ )ٗٓ/أم تسللألهم
قللال تعللالى (( أ َْم تَ ْسلأَل ُُه ْم أ ْ
أجللراً أي علللى تبليللغ الرسللالا فهللم مللن موللرم م،قلللون } الموللرم الورامللا والمعنللى أت لل مللنهم
أجراً في،قُ عليهم حمُ الورامات فل أملوالهم في،لب هم ذللك علن اإليملان ( )ٖٔٙجلاء فل تفسلير
ىللده اآليللا الكريمللا :أي ىللُ تسللألهم أيهللا الرسللول أجللرا علللى تبليللغ الرسللالا فهللم بسللب دلللك

م،قلون بالتزام مال فادح فلذلك َليتبعونك ؟ وإذا كان األملر خلال ذللك انلك َلت لل ملنهم

ماَل وَل ترىق كاىلهم بملا يعجلزون عنلو فعلالم يكرىلون إذا الهلدى وَل يتبعونلو أم أنلو أَلسلتكبار
والعناد

()ٖٔٚ
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ب -خاصا بالدين والقرض والعمُ:
األجر:
األجر:جذره(أجر)-و(األجر):الجزاء على العمُ (ٔ)ٖٔٛو األجر واألجلرة ملا يعلود ملن
ِ
ي إََِّل
َسلأَلُ ُك ْم َعلَْي ِلو َم ً
لاَل إِ ْن أ ْ
ثواب لعمُ دنيويا كان أو أخرويا نحو قولو تعالىَ (( :ويَا قَل ْوم ََل أ ْ
َجل ِر َ
علَل ل للى اللَّل ل ل ِلو)) (ىلل للودٕٜٔٔ/ؤ٘)(( -وَآتَليلنل ل للاه أَجل ل للره فِ ل ل ل الل ل ل ُّلدنْليا وإِنلَّ ل للو فِ ل ل ل ْاآل ِ
َخل ل ل َلرةِ ل َِمل ل ل َلن
َ َْ ُ ْ َُ
َ
َ َ ُ
َّ ِ ِ
ين))(العنكبوت)ٕٚ / ٕٜ
الصالح َ
ِ ِ
ِ ِ
ين آ ََمنُللوا َوَكللانُوا يَلتَّل ُقللو َن)) (يوسللفٔٔ ))٘ٚ/واألجللرة ف ل
(( َوَأل َْجل ُلر ْاآلَخل َلرة َخ ْي ل ٌلر للَّللذ َ
ٓ ()ٖٜٔ
ال،واب الدنيوي ،وجمع األجر أجور
جللاء ىللذا اللف ل ()ٜٔٓماىللا وتسللع م لرات ف ل القللرآن الكللريم وبصلليغ مختلفللا ومنهللا
ِ
لك إِحل َدى ابلنَتَل َّ َىللاتَلي ِن َعلَللى أَن تَلأْجرنِ
ْ
ْ
بصلليوا الفعللُ كمللا فل قولللو تعللالى(( :إِنِّل أُ ِريل ُد أَ ْن أُنك َحل َ ْ
َُ
لح َرةُ فِ ْر َع ْلو َن
ثَ َمانِ َ ِح َج ٍج ))(القصل )ٕٚ/ٕٛومنها بصليوا اَلسلم كملا فل قوللوَ )):و َجلاء َّ
الس َ
ِِ
ين )) (األعرا  )ٖٔٔ/ٚوف أربعا وعشرين لفظًا منهلا داَل
قَالْواْ إِ َّن لَنَا أل ْ
َج ًرا إِن ُكنَّا نَ ْح ُن الْوَالب َ
على األجر ف الحياة الدنيا وما تبقى فهو يدل على األجر ف اآلخرة الذي يجلزي بلو اهلل تعلالى

عباده المدمنين الصالحينٓوَلشك فقنو ف الدنيا ىو دال على المال وإما فل اآلخلرة فقنلو يلدل
علللى رحمللا اهلل الواسللعا ودخللول عبللاده الجنللا كمللاف قولللو تعللالى (( :إِ َّن لِل ِ
لازا() َحل َداىِ َق
لين َم َفل ً
ْمتَّقل َ
ُ
َوأَ ْعنَابًللا)) (النبللأٖٔ/ٚٛوٕٖ) ويلح ل ف ل القللرآن الكللريم تكللرار اآليللا خمللس م لرات ف ل سللورة
َسأَلُ ُك ْم َعلَْي ِلو ِم ْلن
الشعراء وى تجمع بين لفظت اآلجر ف الدنيا واآلخرة من قولو تعالى َ ((:وَما أ ْ
ِ
ين (الشلعراءٜٔٓ/ٕٙؤٕٚو٘ٗٔوٗٔٙوٓ )ٔٛقلول اهلل
ي إََِّل َعلَى َر ِّ
َج ٍر إِ ْن أ ْ
أْ
ب ال َْعالَم َ
َج ِر َ
تبارك وتعالى على لسان أنبياءه ورسلو حينما كلان يكلذبهم قلومهم وىم:نلوح وىلود وصلالح وللوط
وشعي (عليهم السالم)ٓ

(ٓٗٔ)

الدين:
الل للدين :جل للذره(دين) :كل للُ شل للى غيل للر حاضل للر ديل للن(ٔٗٔ) وأدنتو:أع يتل للو الل للدين إلل للى

أجُ(ٕٗٔ) وقيُ:دنتو أقرضتو وأدنتو:استرضتو منو(ٖٗٔ) ودان :أخد الدين
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قال تعالى ((إذا تداينتم بدين إلى أجُ مسمى فاكتبوه ))( البقرةٕ)ٕٕٛ/
ىدا النل القرآن جزءمن آيا تسمى(آيا المداينا) وى أطول آيا ف القلرآن الكلريم

نزلت ف تقرير الحقو الماليا ،لبيلان عظلم جريملا آكلُ أملوال النلاس بالباطلُ،أي إذا كلان لكلم

ديللن علللى احللد مللن النللاس،أو تبللايعتم بالللدين إلللى زمللن معلوم،فللاكتبوا ىللذا الللدين ليكللون أوثللق
وأضمن

(٘ٗٔ)ٓ

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

الحيللاة الدنيويللآ بللين المخلللوقين( )ٔٗٙممللا يترت ل عللليهم مللن تللأخير ف ل األمللوال جللراء البيللع

والشراء أو القرض فيما بينهم وجاء مع الميراث أيضا إذ يجل أن يدخلذ بلالنظر ملا عللى الميلت
صيَّ ٍا ي ِ
ِ ِ ِ
وص بِ َها أ َْو َديْ ٍن ))(النساءٗ/من األيأٔ)،وكذا
من دين ف رقبتو،قال تعالى(( :من بَل ْعد َو ُ
(اآليا)ٕٔ/منها

()ٔٗٚ

ٓ

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

الربا:
()ٔٗٛ

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

جاء ىذا اللف ثمان مرات ف القرآن الكريم ف سبع منها معر بل (اللل) قلال تعلالى
َّ ِ
وم الَّ ِذي يَلتَ َخبَّ ُوُ َّ
ك بِأَنَّل ُه ْم قَالُواْ
ين يَأْ ُكلُو َن ِّ
س ذَلِ َ
الش ْي َا ُن ِم َن ال َْم ِّ
ومو َن إَِلَّ َك َما يَل ُق ُ
الربَا َلَ يَل ُق ُ
((الذ َ
ف
َح َُّ اللّوُ الْبَل ْي َع َو َح َّرَم ِّ
إِنَّ َما الْبَل ْي ُع ِمِّ ُُ ْ،
الربَا فَ َملن َجلاءهُ َم ْو ِعظَلاٌ ِّملن َّربِّ ِلو فَلانتَل َه َى فَللَلوُ َملا َسللَ َ
الربَا َوأ َ
اب النَّا ِر ُى ْم فِ َيهلا َخالِل ُدو َن (البقلرة )ٕٚ٘/يَ ْم َح ُلق اللّلوُ ال ِّْربَلا
اد فَأ ُْولَِ َ
َوأ َْم ُرهُ إِلَى الل ِّو َوَم ْن َع َ
كأ ْ
َص َح ُ
الص َدقَ ِ
ات َواللّوُ َلَ يُ ِح ُّ ُك َُّ َك َّفا ٍر أَثِ ٍ
يم (البقرة )ٕٚٙ/ذلك بأنهم قالوا أنما البيع م ُ،الربا
َويُل ْربِ َّ
((وَمللا
وأحللُ اهلل البيللع وحللرم الربللا))(البقرةٕٕٚ٘/و)ٕٚٙوواحللدة منهللا نكللرة مللن قولللو تعللالىَ :
آتَل ْيللتُم ِّمللن ِّربًللا لِّيَل ْربُل َلو فِ ل أ َْمل َلو ِال النَّل ِ
لاس فَل َلال يَل ْربُللو ِعن ل َد اللَّل ِلو َوَمللا آتَل ْيللتُم ِّمللن َزَكللاةٍ تُ ِري ل ُدو َن َو ْجللوَ اللَّل ِلو
ض ِع ُفو َن))(الرومٖٓ)ٖٜ/
ك ُى ُم ال ُْم ْ
فَأ ُْولَِ َ
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المجلد ()ٔٚ

العدد ()ٚ

تموز (ٕٓٔٓ)

جللاء عللن ابللن عبللاس فل تفسللير ىللدا الللنل :الزيللادة فل آخللرا لبيلع بعللدما حللُ األجللُ

كالزيللادة ف ل أول البيللع آ ذا بعللت بالنسللي ا (واحللُ البيللع) الزيللادة األولى (وحللرم الربللا )الزيللادة
أألخيرة

()ٜٔٗ

القرض:
القللرض  :جللذره(قرض) -والقللرض ف ل اللوللا الق للع ومنللو المقراض وسللم مللا يق للع

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

القرآن الكريم مجازاً فيما بين اهلل تعالى وعباده المدمنين فسم اهلل تعالى عمُ المدمنين لو على

رجاء ماأعد لهم من ال،واب قرضاً ألنهم يعملون ل لل ثوابلو (ٖ٘ٔ) كملا فل قوللو تعلالى َّ ((:ملن
ض ِ
ِ
ِ
ط َوإِل َْي ِلو تُل ْر َج ُعلو َن
سل ُ
لاع َفوُ لَلوُ أَ ْ
سلنًا فَليُ َ
ض اللّوَ قَل ْر ً
ض َلعافًا َك،ي َلرةً َواللّلوُ يَل ْقلبِ ُ
ذَا الَّذي يُل ْق ِر ُ
ض َويَل ْب ُ
ضلا َح َ
))(البقرة)ٕٗ٘/

ضللا حسللنا ي َ ِ
ِ
ور
وقولللو تعللالى ((:إِن تُل ْق ِر ُ
ضللاع ْفوُ لَ ُكل ْلم َويَل ْوفل ْلر لَ ُكل ْلم َواللَّللوُ َش ل ُك ٌ
ضللوا اللَّللوَ قَل ْر ً َ َ ً ُ
ِ
يم)) (التوابنٗ)ٔٚ/ٙ
َحل ٌ

يلح ل ا ن ىللذا اللف ل جللاء ف ل جميللع نصللوص اآليللات الكريمللا يللد ل علللى العمللُ

الصالح للمدمن سواء أكان بعبادتو تقربلاً هلل أو إنفاقلو ملن ماللو لوجهلو تعلالى ارضلاءا للو واهلل جلُ
شأنو يضاعف لو األجر أضعافا مضاعفا يوم القياما والدَللا القرآنيا َلتحتمُ َلتحتمُ القرض

السيى

(ٗ٘ٔ)

إطالقاً ٓ

ولم يأت لف القرض فل القلرآن الكلريم داَل عللى معنلى( اللدين) فيملا بلين النلاس
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الخالصا والنتاىج
مجموعا ىذه أأللفاظ الدالا على الملال أو ملا يتعللق بهلا فل القلرآن الكلريم ممكلن أن
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
تو يتها لمعناىا،وكذلك ف العالقا المتحكما بها
 التللراد َ :ليوجللد تلراد حقيق ل بللين ألفللاظ المللال وحقيقللا ذلللك البالغللا القرآنيللا ف ل
خصوصيا كُ لف منها واستعمالو ف السيا ٓ
 عالق للا الج للزء بالك للُ  :فل ل ى للذا الحق للُ م للن الممك للن أن يع للد أألج للر والبض للاعا والجزي للا
والخللراج والللدرىم والللدينار والللرىن والصللدا والوللرم والقللرض والقن للار و النحلللا والللور

جزءا من المال وف داخُ ىدا المال ٓ وممكلن أن نعلد اللدينار ملن اللذى
والصدقات ً

لزءا
جزءا من القن ار،وىو بدلك يمكن أن يعد جزء الجزء من المال وم،لو الدرىم يعلد ج ً
ً

من الدينار ولذا جاءت لفظا المال الو اء الرىيس بقطالقها على ىدا الحقُ ٓومن اجلُ

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

النعلليم أعللم وأشللمُ مللن لف ل األنعللام الللذي أقتصللر علللى أإلبللُ والبقللر والوللنم فل حللين أن

النعيم يدل على الك،رة ف المال والدعا وال ي ف العيش أيضآ
 التنافر ف ىلذا الحقلُ  :يكلون بلين الحلرث والخيلُ واللذى والفضلا َلنتماىهلا إللى حقلُ
واحد وَل توجد عالقا بينهآ
 العالق للات التالؤمي للا (الس للنتجماتيا) :يمك للن أن يحص للُ ب للين ال للدينار وال للدرىم فل ل الع للد
الحسللاب فيمللا لللو فرضللنا أن الللدينار يسللاوي عشللرين درىملآًوكللدلك بللين الصللدا للمللرأة
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 واحدةٓ
26
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المجلد ()ٔٚ

العدد ()ٚ

تموز (ٕٓٔٓ)

 لم يأت لف القرض ف القرآن الكريم داَل على معنى( الدين) فيما بين الناس إطالقاً،إنما
ىو دال عللى مايقدملو اإلنسلان ملن عملُ صلالح ويلدخر للو فل اَلخرةعللى اللرغم مملا ىلو
متعار عليو بين الناس لوا أنو دال على المالٓ
ىذه ى كلملات القلرآن تبقلى وتبقلى فل نفلس قوتهلا فل سلياقاتها ملن نصلوص أآليلات
الكريما وكما وعدنا اهلل سبحانو وتعالى بحفظلو فل محكلم كتابلو الكلريم (( إِنَّلا نَ ْح ُلن نَل َّزلْنَلا ال ِّلذ ْك َر
َحافِظُو َن)) الحجر٘ٔ }ٜ/وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمينٓ
َوإِنَّا لَوُ ل َ

ألهوامش
(ٔ) -ينظ للر الحق للول الدَللي للا فل ل ش للعر اب للن زي للدون دراس للا ت بيقي للا كاظم ج للواد عبد(رس للالا
ماجستيرٕٓٓٙ/مٓووالدَللا القرآنيا عند ابن خالويو(تٖٓٚىل)ٓعزة إبراىيمٕٓٓٚ/مٓ
(ٕ) ينظ للر احم للد ب للن ف للارس وعل للم الدَلل للا  ،ٖٔٔ /مجل للا آداب المستنص للريا ع ٕٔ ،س/
ٜ٘ٔٛم ،ص ٖٔٔ .
ٖ ) نظري للا الحق للول الدَللي للا واس للتخداماتها المعجمي للا ،ال للدكتور احم للد مخت للار عم للر ٜ/وعل للم
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 عمرٛٙ/
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(ٕٔ) المجال الدَلل بين كت األلفاظ والنظريا الدَلليا الحدي،اٚٙ/
(ٖٔ) ينظر علم الدَللا ،احمد مختار عمر . ٛٓ /
(ٗٔ) ينظر علم الدَللا َلينز ٕٕ  /وينظر المجال الدَلل بلين كتل األلفلاظ والنظريلا الدَلليلا
الحدي،ا . ٚٙ /
(٘ٔ) ينظر اللوا ،فندر يس  ٕٕٗ /وينظر المجلال اللدَلل بلين كتل األلفلاظ النظريلا الدَلليلا
الحدي،ا . ٚٙ /
( ) ٔٙ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). ٔٚٗ /
(ٕٓ) ينظر علم الدَللا العرب ٕٔٚ/
(ٕٔ) منهج البحث اللووي . ٔٛ٘/
(ٕٕ) ينظر اللوا العربيا معناىا ومبناىا . ٖٕٖ/
(ٖٕ) ينظر دَللا األلفاظ. ٕٖٔ /
(ٕٗ) اللوا والمعنى والسيا . ٕٔٛ /
(ٕ٘) اللوا (فند ريس). ٕٖٕ - ٕٖٔ /
( )ٕٙ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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المجلد ()ٔٚ

العدد ()ٚ

تموز (ٕٓٔٓ)

(ٖٔ) منهج البحث اللووي (د .عل زوين) ٗ. ٜ
(ٕٖ) علم الدَللا (د .أحمد مختار عمر) ٕ. ٚ
(ٖٖ) ٔلسان العربٔٔ(ٓ ٖٙ٘/مول) وأسا س البالغا(ٕٚٗ/مول) ٓ
(ٖٗ)ينظر تنوير المقباس ٙٗٚ/وتفسير النسف ٖٗٗ٘/
(ٖ٘) ينظرالكشا ٖٕٖٗ/
( )ٖٙلسان العرب(ٔ٘/ٛبضع) وأسا س البالغا(ٗٙ/بضع)
( )ٖٚينظل ل للر تفسل ل لليرالبوويٕ ٗٔ٘/وم،لل ل للو تفسل ل للير البيضل ل للاويٖ ٕٜٚ/وابل ل للن ك،يل ل للرٕٖٗٚ/
وال برئٕ،ٔٙٚ/تفسير مجاىدٖٕٔٔ/
(- )ٖٛينظر تفسير ال،ورئ ٔٗٙ/والكشا ٕٗٚٔ/وتفسير الجالليين)ٖٔٙ/
( )ٖٜينظر تنويرالمقباس من تفسير ابن عباس)ٜٜٔٔ/وتفسير الواحدئٓ)ٕ٘٘/
( ٓٗ) لسان العربٗٔ(ٖ٘ٛ/زكا)ٓ
(ٔٗ) لسان العربٗٔ) ٖ٘ٛ/وينظر الت ور الدَلل بين لوا الشعر الجاىل ولوا القرآن الكريم
 ٕٔٔ/لٖٕٔ)ٓ
(ٕٗ) لسان العربٖٗٔ٘ٛ/
(ٖٗ) لسان العربٖٗٔ٘ٛ/
(ٗٗ ) الت ور الدَلل بين لوا الشعر الجاىل ولوا القرآن الكريمٕٖٔ/
(٘ٗ)ينظرا لمفردات ف غري القرآنٕٚٛ/
( )ٗٙلسان العربٓٔٔ(ٜٔٚ/صد )
( )ٗٚينظر تنوير المقباس ٛٗ/والتفسير الواضح الميسرٖٔٚ/
( )ٗٛالمفردات ف غري القرآنٕٚٛ/
( )ٜٗلسان العربٓٔ(ٜٔٙ/صد )
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(ٓ٘) مختار الصحاح(ٖٜ٘/صد
(ٔ٘) الكشا ٕٕٚٓ/
(ٕ٘) ينظر لسان العرب٘(ٜٔٔ/قن ر)
(ٖ٘) -فقو اللوإٗ/
(ٗ٘) الزاىرٔ ٖٖٗ-ٖٕٗ/ولسان العرب٘(ٜٔٔ/قن ر)
(٘٘) الكشا ٔ)ٕٖ٘/
( )٘ٙالكشا ٕٖٔ٘/
( )٘ٚالتفسير الواضح الميسرٖٔٔ/
( )٘ٛتفسير القرطب ٖٗٔ/
( )ٜ٘تنوير المقبا سٙ٘/
(ٓ )ٙالمفردات ف غري القرآنٕٗٗ/واساس البالغاٙ٘ٛ/
(ٔ )ٙلسان العرب٘( ٗٓٔ/كنز)
(ٕ )ٙينظر لسان العرب٘( )ٗٓٔ/كنز)
(ٖ )ٙالكشا ٕٜٕٙ/
(ٗ )ٙالمفردات ف غري القرآنٕٗٗ/
(٘ )ٙتنوير المقباسٖٛٓ/
( )ٙٙينظر تنوير المقباس ٕٖٕ/
( )ٙٚلسان العربٔٔ(ٙ٘ٓ/نحُ)
()ٙٛبنظرالكشا ٔ ٘ٓٓ/وتفسيرالنسف ٕٖٜٔ/
( )ٜٙلسان العربٕٔ(ٜ٘ٚ/نعم)
(ٓ )ٚمعجم مقاييس اللوا ٘ٗٗٙ/
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مجلة جامعة تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة
المجلد ()ٔٚ

العدد ()ٚ

تموز (ٕٓٔٓ)

(ٔ )ٚالمعجم الوسيطٕٜٖ٘/
(ٕ )ٚالمفردات ف غري القرآن (ٜٜٗ/نعم) وينظر أساس البالغا(ٚٙٗ/نعم)
(ٖ )ٚينظر تفسير البيضاويٖٕٕٖ/وتفسير ال برئٕ)ٛ/وتفسير فتح القديرٕٗٛ٘/
(ٗ )ٚتفسير البيضاوئٔٚٙ/
(٘ )ٚالتفسير الواضح الميسرٜٔ٘ٚ/
( )ٚٙالتفسير الواضح الميسرٜٔ٘ٛ/
( )ٚٚلسان العربٕٔ(ٜٜٔ/درىم)
( )ٚٛينظر الكشا ٕٕٗٚ/
( )ٜٚزاد المسيرٗ)ٜٔٙ/و(روح المعان ٕٕٔٓٗ/
(ٓ )ٛينظر تنوير المقباس،ٕٗٛ/والتفسير الواضح٘ٚٙ/
(ٔ )ٛلسان العربٗ(ٕٜٕ/دنر)
(ٕ )ٛالمهذب فيما وقع ف القرآن من المعرب،السيوط /صٗ
(ٖ )ٛالعين(ٕٕ/ٛدنر)ٓ
(ٗ )ٛينظر تنوير المقباس ٙ٘/وا لتفسير الواضح الميسرٓ ٖٕٔ-ٖٔٔ/
(٘ )ٛالعينٗ( ٗٓ /ذى ) ولسان العربٔ(ٖٜٗ/ذى )،وتاج العروسٕ (ٗ٘ٔ /ذى )
( )ٛٙالمعجم الوسيطٖٔٔٚ/
( )ٛٚأإلفصاح ف فقو اللوإ٘٘/
( )ٛٛينظر تنوير المقباس ٕٕٓ/والتفسير الواضح الميسر ٖٗٙ/وتفسير الجاللينٜٕٔ/
( )ٜٛالكشا ٔٗٔٔ/
(ٓ )ٜينظر تفسير الواحديٕ ٙٙٓ/وتفسيرالبووئٖٙٓ/
(ٔ )ٜفتح القديرٗ)ٜ٘٘/و(النسف ٗٔٔٚ/
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(ٕ )ٜروح المعان ٕٜ٘ٓ/
(ٖ )ٜمختار الصحاح(٘ٓٙ/فضض)
(ٗ )ٜلسان العرب(ٕٓٛ/ٚفضض)
(٘ )ٜتنوير المقباس ٘ٚ/و ينظر تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كالم المنانٕٗ٘/زٓ
( )ٜٙينظر المفردات(ٕ٘ٓ/ور ) و لسان العربٓٔ(ٖٚ٘/ور )
( )ٜٚصحيح مسلم ٕٙٚ٘ٓ/
( )ٜٛتفسير الكشا ٕ ٖٙٙ/وتفسير النسف ٖٔٓٔ/
( )ٜٜتفسير الجاللين ٕٜ٘/والتفسير الواضح الميسرٕٚٓ/
(ٓٓٔ) الزاىللر فل معللان كلمللات النللاس ألبل بكللر اَلنبللاريٕ ٕٜٖ/ولسللان العللربٕٔ٘ٛ٘/
(نعم)

(ٔٓٔ ) ينظر فقو اللوا وأسرار العربيا ألب منصور ال،عالب )ٕٗ/وينظر تفسير القرطب ٗ)ٖ٘/
(ٕٓٔ) تفسير ابن ك،يرٕ)ٕٜٙ/و(تفسير السعدئ)ٖٜٓ/
(ٖٓٔ) لسان العرب ٕ(ٖٔٗ/حرث)ٓ
(ٗٓٔ) ينظر تفسير النسف ٖ)ٔٓٛ/و روح المعان ٖٚ/ٔٚ
(٘ٓٔ) ينظر تفسير تنوير المقباس٘ٚ/
(( )ٔٓٙتفسير الو احدي ٕٕٕٔ/
( )ٔٓٚفتح القدير ٕٕ٘ٚ/
( )ٔٓٛتفسير البوويالبوويٖٗٙٓ/
( )ٜٔٓزاد المسيرٖٖٙ/ٛ
(ٓٔٔ) تفسيرا لتسهيُ لعلوم التنزيُٖٜٗٔ/
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مجلة جامعة تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة
المجلد ()ٔٚ

العدد ()ٚ

تموز (ٕٓٔٓ)

(ٔٔٔ) العينٖٗٓٙ/
(ٕٔٔ) الكشا ٖٔٚٔ/
(ٖٔٔ)  -ينظر تنوير المقباس ٘ٚ/
(ٗٔٔ)المفردات ف غري القرآنٜٖ/ولسان العربٗٔ( ٔٗٚ -ٔٗٙ/جزي)
(٘ٔٔ) الكشا ٕٕٜٗ/
( - )ٔٔٙتنوير المقباس ٕٕٓ/
( )ٔٔٚالتفسير الواضح الميسرٗٙٔ/
( )ٔٔٛلسان العربٕ(ٕ٘ٔ/خرج)
( )ٜٔٔينظرالكشا ٖٜٜٔ-ٜٔٛ/والنسف ٖٔ٘ٛ/
(ٕٓٔ) تفسيرالسمرقنديٕٖٕٙ/
(ٕٔٔ) تفسيرا لتسهيُ لعلوم التنزئُٕٜٙ/
(ٕٕٔ) لسان العرب ٕٕٕ٘/
(ٖٕٔ) لسان العربٕ(ٕٕ٘/خرج)
(ٕٗٔ) المصدر نفسو
(ٕ٘ٔ) تفسير فتح القديرٖٖٕٔ/
( )ٕٔٙلسان العربٕ)ٕٕ٘/
( - )ٕٔٚينظر العين(ٜٜ/ٛودي)
( )ٕٔٛالمصدر نفسو
( )ٕٜٔينظر تنوير المقباس ٔٓٔ/والتفسير الواضح الميسرٕٓٙ/
(ٖٓٔ) المصدر نفسو
(ٖٔٔ) لسان العربٖٔ(ٔٛٛ/رىن)
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(ٕٖٔ) تنوير المقباس  ٖ٘/وتيسيرا لكريم الرحمن ف تفسير كالم المنانٔٗٓ/
(ٖٖٔ) التفسير الواضح الميسرٜٔٓٓ/
(ٖٗٔ) ينظر لسان العربٕٔ(ٖٗٙ/غرم)
(ٖ٘ٔ) المفردات ف غري القران لؤلصفهان ٖٙٓ/
( )ٖٔٙتفسير الخازن ٜٔٗ/ٙ
( )ٖٔٚينظر التفسير الواضح الميسر ٖٖٔٓ/و٘٘ٗٔ
( )ٖٔٛلسان العربٗ(ٔٓ/أجر)
( )ٖٜٔالمفردات ف غري القران لؤلصفهان ٔٔ-ٔٓ/
(ٓٗٔ) ينظر تفسير ال بريٖٜٙ/ٜٔوٕٖٚوٖٓٛوٖٛٚؤٖٜ
(ٔٗٔ) لسان العربٖٔ(ٔٙٚ/دين)ٓ
(ٕٗٔ) المصدر نفسو
(ٖٗٔ) المفردات ف غري القرآن ٔٚ٘/
(ٗٗٔ) ينظر لسان العرب ٖٔ( ٔٙٚ/دين)
(٘ٗٔ) ينظر تنوير المقباس ،ٕ٘/والتفسير الواضح الميسرٔٓٚ/
( )ٔٗٙدقاىق الفرو اللوويأ٘ٔ/
( )ٔٗٚينظر دقاىق الفرو اللوويا ف البيان القرآن ٔ٘ٔ/
( )ٔٗٛلسان العربٗٔ(ٖٓٗ/ربا)
( )ٜٔٗينظر تنوير المقباس٘ٔ/
(ٓ٘ٔ) ينظر :معان القرآن –النحاسٔ،ٕٗٚ/ولسان العرب،ٕٔٚ/ٚوالتوقيف على مهملا ت
التعار ٘ٛٓ/
(ٔ٘ٔ) معان القرآن وإعرابؤٖٕٗ/وتفسير البووئٕٕ٘/
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مجلة جامعة تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة
العدد ()ٚ

المجلد ()ٔٚ

تموز (ٕٓٔٓ)

(ٕ٘ٔ) لسان العرب(ٕٔٙ/ٚقرض)
(ٖ٘ٔ) (ينظر تفسير البووئ ٕٕ٘/ودقاىق الفرو اللوويا ف البيان القرآن ٔ٘ٓ/
(ٗ٘ٔ) ينظر دقاىق الفرو اللوويا ف البيان القرآن ٔ٘ٔ/

المصادر والمراجع
ٔ ل احم للد ب للن ف للارس وعل للم الدَلل للا ك للاظم فتحل ل ال للراوي ون للوال ك للريم زرزور ،مجل للا آداب
المستنصريا ع ٕٔ ،سٜٔٛ٘ /م ٓ
ٕ ل أسللاس البالغللا ،الزمخشللري(جار اهلل أبللو القاسللم محمللود بللن عمللر (ت ٖ٘ٛىلل)،طٔ ،دار
إحياء التراث العرب  ،بيروتٕٕٔٗ/ىلٕٓٓٔ-مٓ

ٖ ل اإلفصللاح فل فقللو اللوللا ،عبللد الفتلاح الصللعيدي وحسللن يوسللف موسللى ،طٔ ،بيللروت ل لبنللان
 ٔٗٓٚىل ل  ٜٔٛٚم .

ٗل ل تللاج العللروس مللن جللواىر القللاموس ،الزبيللدي محمللد الللدين آب ل الفضللُ السلليد مرتضللى(ت
ٕ٘ٓٔىل ) ،طٔ ،الم بعا الخيريا  ٖٔٓٙىل .

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

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

 ٚل تفسير فتح القدير الجامع بين فن الروايا والدرايا من علم التفسير ،تأليف :محمد بن علل
بن محمد الشوكان  ،دار النشر :دار الفكر – بيروت
 ٛل تفسير البيضاوي ،تأليف :البيضاوي ،دار النشر :دار الفكر  -بيروت
ٜل تفسير البووي ،تأليف :البووي ،دار النشر :دار المعرفا  -بيروت ،تحقيق :خالد عبد الرحمن
العك
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ٓٔل ل ل تفسل للير الجاللل للين :المحل ل ل (جالل الل للدين محمل للد أحمد)،والسل لليوط (جالل الل للدين عبل للد
الرحمن)،طٔ،عالم الكت -بيروتٔٗٔٙ/ىلٜٜٔٙ-مٓ
ٔٔل ل تفسللير السللمرقندي المسللمى بحللر العلللوم ،تللأليف :نصللر بللن محمللد بللن أحمللد أبللو الليللث
السمرقندي ،دار النشر :دار الفكر  -بيروت ،تحقيق :د.محمود م رج
ٕٔل تفسير القرآن العظيم ،تأليف :إسماعيُ بن عمر بن ك،ير الدمشق أبلو الفلداء ،دار النشلر:
دار الفكر  -بيروت ٔٗٓٔ -
ٖٔ ل ل تفس للير مجاى للد ،ت للأليف :مجاى للد ب للن جب للر المخزومل ل الت للابع أب للو الحج للاج ،دار النش للر:
المنشورات العلميا ٗٔ -بيروت ،تحقيق :عبدا لرحمن ال اىر محمد ألسورت
٘ٔ ل تفسلير النسللف  :أبلو البركللات عبلد اهلل بللن أحملد بللن محملود النسللف  ،دار الكتلاب العربل ،
بيروت – لبنان ( .د.ت).
ٔٙل التفسير الواضلح الميسلر ،الصلابون (الشليخ محملد علل )ط ،ٚأألفلق لل باعلا وانشلر،مكا
المكرمإٔٗٙ/ىلٕٓٓٛ-مٓ
ٔٚل ل ل تنلللوير المقبلللاس مل للن تفسل للير ابل للن عبلللاس ،جمعل للو:الفيروزآبمدي (مج للد ال للدين محم للد بل للن
يعقوب(ت،)ٛٔٚطٖ،دار الكت العلميا – بيروتٕٜٔٗ/ىلٕٓٓٛ -مٓ
ٔٛل التوقيف عللى مهملات التعاريف:محملد عبلد اللرؤو المنلاوي (ٖٔٓٔىل)،تح ل :دٓ محملد
رضوان الدايا،دار الفكر المعاصر،دار الفكر_بيروت،دمشق طٔٔٗٓٔ/ىلٓ
 ٜٔل تيسللير الكللريم الللرحمن ف ل تفسللير كللالم المنللان ،العالم لا الشلليخ عبللد الللرحمن بللن ناصللر

السعدي ،تٖٔٚٙىل) ،جمعيا إحياء التراث اإلسالم –الضاحيا-الكويتٕٔٗ٘/ىل -

ٕٗٓٓمٓ
ٕٓ ل الجللامع ألحكللام القللرآن ،تللأليف :أبللو عبللد اهلل محمللد بللن أحمللد األنصللاري القرطبل  ،دار
النشر :دار الشع – القاىرة
ٕٔ -جامع البيان عن تأويُ آي القرآن ،تأليف :محمد بن جرير بن يزيلد بلن خاللد ال بلري أبلو
جعفر ،دار النشر :دار الفكر  -بيروت – ٘ٓٗٔ
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مجلة جامعة تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة
المجلد ()ٔٚ

العدد ()ٚ

تموز (ٕٓٔٓ)

ٕٕ -الحقول الدَلليا ف شعر ابن زيدون دراسا ت بيقيا كاظم جواد عبد(رسالا ماجستير) كليا
اآلداب الجامعا المستنصريإٓٓٙ/مٓ
ٖٕ -دراسللات ف ل فقللو اللوللا  /الللدكتور صللبح الصللالح ،دار العلللم للماليللين ،ال بعللا الرابعللا،
بيروت ٖٓٔٚىل ٜٔٚٓ -م
ٕٗ -دقللاىق الفللرو اللوويللا فل البيللان القرآن ،الللدكتور محمللد يللاس خضللر الللدوري،دار الكتل
العلميا طٔ-بيروت-لبنانٕٓٓٙ/مٕٔٗٚ-ىل ٓ
ٖ٘ -دَللا األلفاظ  /إبراىيم أنيس ،ملتزم ال بع والنشر ،مكتبا األنجلو المصريا ،ال بعا ال،انيا
ٖٜٔٙمٓ
 -ٖٙالدَللللا القرآنيللا عن لد ابللن خالويللو(تٖٓٚىلل)ٓعللزة إبراىيم(رسللالا ماجسللتير كليللا اآلداب
الجامعا المستنصريإٓٓٚ//مٓ
 -ٖٚدور الكلما ف اللوا  /إسلتيفن أولملان ،ترجملو وقلدم للو وعللق عليلو اللدكتور كملال بشلر،
دار غري لل باعا والنشر والتوزيع ،القاىرة ،ال بعا ال،انيا عشرة( ،د.ت) .
 -ٖٛروح المعان ف تفسير القرآن العظيم والسبع الم،ان  ،تأليف :العالما أب الفضُ شهاب
الدين السيد محمود األلوس البودادي ،دار النشر :دار إحياء التراث العرب  -بيروت ٓ
 -ٖٜزاد المسللير ف ل علللم التفسللير ،تللأليف :عبللد الللرحمن بللن عل ل بللن محمللد الجللوزي ،دار
النشر :المكت اإلسالم  -بيروت  ،ٔٗٓٗ -ال بعا :ال،ال،ا
ٓٗ ل الزاىللر فل معللان كلمللات النللاس ،اَلنبللاري ( أبل بكللر محمللد بللن القاسللم ،ت  ٖٕٛى ل )،
تحقيق  :حاتم صالح الضامن ،دار الرشيد للنشر ل بوداد  ٖٜٜٔ/ىل ل  ٜٜٔٚم .
ٔٗ-السيا ودَللتو ف توجيو المعنى  :فوزي إبراىيم عبدا لرزا  ،أطروحا دكتوراه ،بقشرا د.
فاىز طو عمر ،كليا اآلداب – جامعا بودادٜٜٔٙ ،م .
ٕٗ -صللحيح مسلللم النيسللابوري (اإلمللام أب ل الحسللين مسلللم بللن الحجللاج القشللري-ٕٓٙ(،
ٕٔٙىل) محمد فداد عبد الباق طٕ دار الفكر –بيروت ٖٜٔٛ/ىلٜٔٚٛ-م ٓ
ٖٗ -علم الدَللا أحمد مختار عمر،طٔ،دار العروبا-الكويتٕٔٗٓ/ىلٜٕٔٛ-مٓ
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٘ٗ ل علم الدَللا جون َلينز ،الفصالن التاسع والعاشر من الكتاب مقدما ف علم اللوا النظلري

 ٜٔٙٛ /م ترجما  :مجيد ماش ا وحليم حسين فالح وكاظم حسين بلاقر ،م بعلا جامعلا
البصرة  ٜٔٛٓ /مٓ

 -ٗٙعلللم الدَللللا العرب ل  ،النظريللا والت بيللق :الللدكتور فللايز الدايللا ،دار الفكللر ،ال بعللا األولللى،
دمشقٔٗٓ٘ ،ىل ٜٔٛٛ -م
 -ٗٚالع ل ل ل للين ،الفراىي ل ل ل للدي(أبو عب ل ل ل للدا ل ل ل ل للرحمن الخلي ل ل ل للُ ب ل ل ل للن احم ل ل ل للد،ت٘(،)ٔٚج ل ل ل ل لٔ-
جل،)ٛتحقيق:دٓمهدي المخزوم والدكتور إبراىيم السامراى  ،الكويت -بوداد -بيلروت
–عمان ٜٔٛ٘ -ٜٔٛٓ/مٓ
ٗٛل ألفاظ العلُ واألدواء واَلستشفاء ف الشلعر الجلاىل وصلدر اإلسلالم دراسلا لوويلا دَلليلا،
قسللما مللدحت حسللن القيس ل  ،أطروحللا دكتللوراه كليللا التربيللا ل الجامعللا المستنصللريا /

 ٜٜٔٙم
 -ٜٗفقو اللوا وإسرار العربيا،ال،عالب (أب منصور،تٖٓٗىل)،دار الحياة-بيروت/دٓتٓ
ٓ٘ -كتاب التسهيُ لعلوم التنزيُ ،تلأليف :محملد بلن أحملد بلن محملد الورنلاط الكلبل  ،دار
النشر :دار الكتاب العرب  -لبنان ٖٔٗٓ -ىلٜٖٔٛ -م ،ال بعا :الرابعا
ٔ٘  -ا لكشللا عللن حقللاىق التنزيللُ وعيللون األقاويللُ ف ل وجللوه التأويللُ ،تللأليف :أبللو القاسللم
محمود بن عمر الزمخشلري الخلوارزم  ،دار النشلر :دار إحيلاء التلراث العربل  -بيلروت،

تحقيق :عبد الرزا المهدي
ٕ٘ -كلمل للات القل للرآن تفسل للير وبيان،الشل لليخ حسل للين محمل للد مخلل للو ،طٔ،مكتبل للا النهضل للا-
بودادٜٖٔٛ/م
ٖ٘ -لسان العرب ،ابن منظور(أب الفضُ جمال الدين محمد بن مكلرم األفريقل المصلري،ت
ٔٔٚىل)،نشر أدب الحوزة –قم –إيرانٔٗٓ٘/ىلٓ
ٗ٘-اللوللا ،ج  .فنللدر يلس ،تعريل عبللدا لحميلد ألللدواخل ومحمللد القصلاص ،مكتبللا اَلنجلللو
المصريا ،م بعا لجنا البيان العرب ٜٔ٘ٓ /
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مجلة جامعة تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة
المجلد ()ٔٚ

العدد ()ٚ

تموز (ٕٓٔٓ)

٘٘ -اللوا العربيا معناىا ومبناىا  /الدكتور تمام حسان ،عالم الكت  ،ال بعا الرابعلا ٕ٘ٗٔى ل
 ٕٗٓٓم -٘ٙاللوللا والمعنللى والسلليا  /تللأليف جللون َلينللز ،ترجمللا :عبللاس صللاد  ،مراجعللا د .يوىيللُ
يوسف ،دار الشدون ال،قافيا ،بوداد ٜٔٛٚم .
 ٘ٚل المجللال لللدَلل بللين كتل األلفللاظ والنظريللا الدَلليللا بللين كتل األلفللاظ والنظريللا الدَلليللا
الحدي،ا ،الدكتور عل زوين ،أفا عربيا ،العدد (ٔ) السنا ( )ٔٚكانون ال،ان ٕٔٗٔ /

ىل ل ٕ ٜٜٔم .
 -٘ٛمخت ل ل للار الص ل ل للحاح ،الرازي(محم ل ل للدين أبل ل ل ل بك ل ل للر ب ل ل للن عب ل ل للد الق ل ل للادر)،دار الرس ل ل للالا –
الكويتٖٔٗٓ/ىل ٜٖٔٛ -م
 -ٜ٘المعاجم اللوويا ف ضوء دراسات علم اللوا الحديث  :الدكتور محمود أحمد أبو الفرج،
دار النهضا العربيا ،القاىرةٜٔٙٙ ،مٓ
ٓ -ٙمعللان القللرآن  /ألب ل جعفللر النحللاس (تٖٖٛى لل) تحقيللق د .يحيللى مللراد ،دار الحللديث
ٕ٘ٗٔىل ٕٓٓٗ -م .
ٔٙل المعجم لوسيط ،مجمع اللوا العربيا بالقاىرة  ٜٕٔٚ /م .
ٕٙل ل المفللردات ف ل غري ل القللرآن ،الراغ ل األصللفهان ( أب ل القاسللم الحسللين بللن محمللد ،ت
ٕٓ٘ ىل ) تحقيق وضبط  :محمد سيد كيالن  ،دار المعرفا ل بيروت ل لبنان  ( /د  .ت )
ٖٙل مقاييس اللوا ،ابن فارس ( أبو الحسين احمد ،ت ٘ ٖٜىل ) ،تحقيق  :عبدا لسالم محمد
ىارون ،طٕ م بعا الحلب وأوَلده بمصر  ٖٜٔٓ /ىل ل ٓ ٜٔٚم .
ٗ -ٙمنهج البحث اللووي بين التراث وعلم اللوا الحديث  /اللدكتور علل زويلن ،دار الشلدون
ال،قافيا العاما ،بودادٜٔٛٙ ،مٓ
٘ٙل ل نظريللا الحقللول الدَلليللا واسللتخداماتها المعجميللا ( بحللث ) ،الللدكتور احمللد مختللار عمللر،
مجلا اآلداب والتربيا ،الكويت ،العدد (ٖٔ) لسنا  ٖٜٔٛ /ىل ل  ٜٔٚٛم .
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ألفاظ المال ف القرآن الكريم دراسا دَلليا
م .م .كاظم جواد عبد ألشمري

 -ٙٙا لللوجيز فل تفسللير الكتللاب العزيللز ،تللأليف :علل بللن أحمللد الللو احللدي أبللو الحسللن ،دار
النشر :دار القلم ،الدار الشلاميا  -دمشلق ،بيلروت  ،ٔٗٔ٘ -ال بعلا :األوللى ،تحقيلق:

صفوان عدنان داو ودي.
_____________________
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