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 ملخص البحث

ىذا البحث ىو محاولة لتتبع الجذر )منن( في القرآن الكريم، والتعرف عمى 
داللتِو صوتيًا ومعجمّيًا فضاًل عن داللتِو القرآنية، وقد وجدنا أن ىذه الدالالت تكاد 
تكون متشابية نوعًا ما، وقد تختمف أحيانًا، كذلك وجدنا في المعاجم دالالت متضادة 

مثاًل أنو قد يعني القّوة والضعف وىو من األضداد التي ذكرىا  ليذا الجذر منيا
المغة. وقد تجاوزت المعاني التي ذكرتيا المعاجم ليذا الجذر الثالثين معنى،  ءعمما

 في حين لم تتجاوز العشر في القرآن الكريم.

 

Abstract 

       This research is an attempt to trace the root (Menen) in 
the Holy Quran, and to identify its significance in terms of voice 
and lexicon, as well as its Quranic significance, and we found 
that these indications are almost similar, and sometimes may 
vary. Means strength and weakness, which is one of the 
antibodies mentioned by the language. The meanings 
mentioned by the dictionaries of this root have exceeded 30 
meaning, while the ten did not exceed the Koran                    
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 يقذيح

ُآلِوُُُالحمدُُ ُوعمى ُمحمد ُسيدنا ُعمى ُوالسالم ُوالصالة ُالعالمين، ُرب هلل
ُالطيبينُالطاىرين،ُوصحبوُالمنتجبين،ُوبعد:

ُوأول ُالكريم، ُالقرآن ُبألفاظ ُالمفسرون ُاىتم ُكبيرين،ُُوفقد ُواعتناًء ُرعايًة ىا
ماُيدلُعمىُمعنىُواحدُ،ُومنياُيدّلُعمىُمعنيينُ،ُومنياُّلُمنياُماُيدُووجدواُأنُّ
فيُُامنيا،ُوأسيبُوُيُّاألقنعةُعنُمعانييا،ُفأوضحواُالخفُافمحصوىاُوأزالُو،ُعمىُأكثر

جاءُبوُعمماءُالمغةُمنُُأغمبيمُإلىُماُعترجيحُالمعنىُالمحتملُأوُالمراد،ُوقدُرج
لىُماُضمتوُالمعاجمُالعربية.بيانُ ُلدالالتُااللفاظُوا 

ُوى ُاأللفاظ، ُإحدىُىذه ُآخترنا ُلدراستوُُوُالجذروقد ُفيُالقرآنُالكريم )منن(
ُ ُىيُالمرآة ُالداللية ُالدراسة ُلكون ُنظرًا ُمنُُالتيُتعكسُمادالليًا، يحدثُفيُالمغة

ُرُفيُدالالتُألفاظيا.تطوُّ

تقاتِوُقدُوردُذكرىاُفيُسبعةُوعشرينُموضعًاُشمُالجذرُ)منن(ُوُاُأنُّووجدن
ُيات.تمكُاآلسياقاتُتياُد،ُبدالالتُمختمفةُحدُ(ٔ)فيُالقرآنُالكريم

ُالبحثُتتبعُالجذرُ)منن(ُوالكشفُعنُمعناهُفيُُمباحثُوسنحاولُفي ىذا
ُالجذرُ ُليذا ُالقرآني ُاالستعمال ُعن ُفضاًل ُالصوتية، ُداللتِو ُإلى ُواالشارة المعاجم،
ُىذاُ ُفيُعممنا ُفييا،ُسائمينُالمولىُانُيوفقنا وداللتوُفيُاآلياتُالكريمةُالتيُُذِكَر

ُنعمة،ُومنتيىُكلُشكر،ُومنُاهللُالتوفيق.ُُكلُُّ،ُإنوُوليُّلمغةُالقرآنُالمجيدخدمةُ

ُ

ُ

ُ
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 ادلثحث االٔل

 انذالنح انصٕذٍح نهجذر )و ٌ ٌ(.

اشارُالدكتورُإبراىيمُأنيسُإلىُىذاُالنوعُمنُالداللةُالتيُتستمدُمنُطبيعةُ
األصواتُوالتيُيسميياُعممُالمغةُالحديثُ)الداللةُالصوتية(ُأوُ)رمزيةُاأللفاظ(ُكماُ

ُبحروفُُتكتسبياُ–كممةُذائقةُسمعيةُُّ.ُألنُلكلُ(ٕ)سماىاُجسبرسن منُاستقالليا
ُ ُتختمفُعّماُ–معينة ُيجعلُُقد ُمما ُنفسو ُالمعنى ُتؤدي ُالكمماتُالتي ُمن سواىا
ُ ُاألخرىُمختارةالالكممة ُمن ُأكثر ُاتحدُ-مؤثرة ْن ُبالمعنىُتواِ  ُتضفيوُُ-معيا بما

ُ.ُ(ٖ)الداللةُالصوتيةُالتيُتتجّمىُبكمماتُمختارة

ُبالمعنىُ ُبالجرسُواإليقاعُعنايتو ُالكريم ُعنيُالقرآن ُلذلكُيتخيرُ))وقد وىو
األلفاظُتخيرًاُيقومُعمىُأساسُمنُتحقيقُالموسيقىُالمتسقةُمعُجوُالسياقُبلُجوُ

ُ.(ٗ)((السورةُكّميا

 .)و ٌ ٌ( ادلخزج ٔانصفحذً نهجذر انرحهٍم انصٕ

 ادلٍى: -1

وىوُالحرفُالرابعُوالعشرونُفيُالترتيبُاليجائيُالعربي،ُوالثالثُعشرُفيُ
ُ(.ٓٗحسابُالّجِمّل،ُويساويُعدديًاُالرقمُ)

ينُوفيُالترتيبُالصوتيُالقديمُيأتيُحرفُالميمُفيُالترتيبُالخامسُوالعشُر
ُ(ُ٘)ه(٘ٚٔعندُالخميلُبنُأحمدُ)ت

ُفيُالترتيبُالثانيُعندُ ُفيُالترتيبُالصوتيُالحديثُفيأتيُحرفُالميم أما
ُ.ُ(ٙ)المحدثينالطيبُالبكوشُوعمماءُالصوتياتُ
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ُ

 

 :خمزجّ

بينُالشفتين،ُويحدثُعندماُيندفعُاليواءُبضغطُقويُفيزاحمُُمخرجُالميمُما
ُالحمق ُفي ُصداه ُيتردد ُتذبذب ُفي ُالصوتين ُالوترين ُباقتراب ُالمزمار ُفتحة ُعند
ُالفمُ ُمن ُبالخروج ُلميواء ُيسمح ُفال ُتامًا ُانطباقًا ُالشفتان ُوتنطبق والتجويفُاألنفي

ُ.(ٚ)كميةُاليواءُالالزمةُإلنتاجُاألصواتُمنُاألنفتنفدُُىحت

 :فرّص

ُ.ُ(ٛ)ىوُصوتُمجيور،ُيتراوحُبينُالشّدةُوالرخاوة

المنبثقينُمنُاإلطباقُوالجمع،ُوداللةُاالتساعُواالنفتاحُوصوتُالميم:ُيحملُداللةُ
وذلكُاّنُالتوسعُوُاآلمتدادُواالنفتاحُ))،ُ(ٜ)ضمُالشفتينُوانفتاحيماُفيُاثناءُالنطقُبو

ُ(ٓٔ)((يتوافقُمعُحركةُانفراجُالشفتينُعنُبعضيماُفيُأثناءُخروجُالميم

 انٌُٕ. -2

ىوُالحرفُالخامسُوالعشرونُفيُالترتيبُاليجائي،ُوالرابعُعشرُفيُترتيبُ
ُل.مُ (ُفيُحسابُالجُُٓ٘ويساويُعدديًاُالرقمُ)األبجديةُالعربية،ُ

ُيأتيُحرفُالنونُفيُالت رتيبُالثانيُوالعشرينُوفيُالترتيبُالصوتيُالقديم
ُ.(ٔٔ)عندُالخميل

وفيُالترتيبُالصوتيُالحديثُيأتيُحرفُالنونُفيُالترتيبُالحاديُعشرُ
ُ.(ٕٔ)المحدثينعندُالطيبُالبكوش،ُوالثالثُعشرُعندُعمماءُالصوتياتُ
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 :خمزجّ

ُيندفعُاليواءُبضغطُُمخرجُالنونُما ُويحدثُعندما بينُالمثةُوذلقُالمسان،
ُالحمقُ ُفي ُصداه ُيتردد ُتذبذب ُفي ُالصوتيان ُالوتران ُفيعترضو ُأعمى ُإلى قوّي
والتجويفُاألنفيُليبوطُالمياةُفاسحةُالمجالُأمامُكميةُمناسبةُمنُاليواءُلمنفاذُمنُ

ُع ُالمسان ُذلق ُوينطبق ُاألنفي ُلميواءُالتجويف ُيسمح ُفال ُمحكمًا ُإنطباقًا ُالمثة مى
ُ.(ٖٔ)بالخروجُمنُالفمُحتىُتنفذُكميةُاليواءُالالزمةُإلنتاجُالصوتُمنُاألنف

ُيتخذُ ُثم ُالصوتيين ُالوترين ُمحركًا ُالرئتين ُمن ُاليواء ُيندفع ُبو ُالنطق فعند
ُإلىُالحمقُىبطُأقصىُالحنكُاألعمىُفيسدُ ُوصل ُحتىُإذا ُفيُالحمقُأواًل مجراه
ُمنُ ُنوعًا ُفيُمروره ُويتسربُاليواءُمنُالتجويفُاألنفيُمحدثًا ُالفم، ُفتحة بيبوطو

ُ.(ٗٔ)يكادُيسمعُالحفيفُال

 :صفرّ

ُ.(٘ٔ)مجيور،ُيتراوحُبينُالشّدةُوالرخاوةُصوتٌُ

ُالحرفانني ُىذان ُوالنونُ-ماز ُأنُُ-الميم ُأي ُخيشوميان، ُأو ُأنفيان بأنيما
بالنسبةُإلىُالحروفُالشديدة،ُولكّنُجزءًاُمنُاليواءُينحبسُفيُالفمُكماُىوُالشأنُ
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ُوالنونُ ُالباء، ُالميم ُفيقابل ُفيُالخياشيم، ُيخرجُمنُاألنفُفيحدثُغّنة ذلكُاليواء
ُ.(ٙٔ)الدال

،ُولعّموُمنُ(ٚٔ)أطمقُعمىُىذهُالحروفُتسميةُالحروفُالمعتدلةوىنالكَُمْنُ
ُالصوتان ُاجتمع ُوقد ُوالرخاوة، ُالشّدة ُبين ُالتوسط ُبمعنى ُفيُُالعدل ُوالنون( )الميم

ُ ُالحاممة ُالشّدة ُبين ُيتوسطان ُصوتان ُوىما ،ُ ) ُ)َمن  ُىي ُواحدة ُالقوة،ُلمادة داللة
ُ.(ٛٔ)داللةُاالنسيابيةُواالستمراريةلوالرخاوةُالحاممةُ

ُ

 ادلقطع )يٍُ(.

عندماُُسكنتُالعينَُمْنَنُعمىُوزنُ)َفْعَل(ُأّماُالتشديدُفيُالفعلُ)َمّن(ُفقدُنتجُ
ُأَلنُّوُأدغمت ُقصير،ُُ، ُمنفتح ُمقطع ُوىو ُالثاني ُالمقطع ُبداية ُكانت ُالتي العين

ُاألولُ ُفقط، ُمقطعين ُمن ُمركّبًا ُالفعل ُويصبح ُمغمق، ُمقطع ُنياية ُفي أصبحت
ُوالثاني ُ)َمنُُْمنغمق، ُقصير ُفيُُ-منفتح ُاقتصاد ُمن ُذلك ُفي ُما ُيخفى ُوال َن(

ُ.(ٜٔ)المجيودُالنطقي،ُوخّفةُفيُالصيغةُالحاصمة

ُجرىُعميوُمنُتغييرُكماُيأتي:ُولمتوضيحُنبّينُما

َُمَُنُنَُُُُُُُُُمُْنَُنُُ)َمَنَن(ُ

ُ

َُفُْعَُلَُُُفَُعَُلُُ)َفَعَل(ُ

ُ

ُ/ُنُ_َ_ُ/ُ/ُ،ُ_َ_ُُ/ُ،ُ/ُن/ُمُ_َ_ُُفاالصلُ

 نُْ

 عُْ

الصائتُُحذفُ
القصيرُوىوُ

صوتُ)حركة(ُ
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ُ/ُمُ_َ_ُن/ُ،ُ/ُنُ_َ_/ُوالتحولُ

ُإذُ ُيستوجبُتخفيفُالصيغة، ُتتمثلُفيُثقٍل ُإلىُأسبابُصوتية ُالتغيرُيرجُع وىذا
أوليماُعمىُالحرفُمماُنتجُصيغةُُفتتقّدمُحركةُِتتابعتُمقاطعُمتماثمةُفيُحروفيا،ُ

ُ.(ٕٓ)أكثرُإنسجامًاُوآستقرارًاُمنُحيثُنظامياُالمقطعي

ُ ُعن ُوالنون ُالظاىر، ُفي ُتضاٍم ُعن ُالميم ُتعّبر ُباطني،ُفصوتيًا، آمتداٍد
ُيعبرُعنُقّوةُمعياُلطفُأوُرقةُتمتمئُبوُأثناءُالجرمُكالمنين ُ،(ٕٔ)والفصلُمنيما

يدلُعمىُمعنىُالقوةُوالضعف،ُوقدُاشارتُالمعاجمُالىُذلكُوىوُماُسنذكرهُُُالذي
ُالحقًاُعندُحديثناُعنُالداللةُالمعجمية.

 المبحث الثاني

 انذالنح ادلعجًٍح نهجذر )و ٌ ٌ(
ُمعاٍنُكثيرةُتجاوزتُالثالثينُمعنًىُلمجذرُ)منن(ُفيُالمعاجم،ُمنيا:وردتُ

والَمىىّنُ:ُ))بمعنىىىُاإلنعىىامُواإلحسىىان،ُوبمعنىىىُالتفىىاخرُباالحسىىان:ُجىىاءُفىىيُالعىىين:ُ-ٔ
ُ.(ٕٕ)((اإلحسانُالذيَُتمّنُعمىَُمْنُاليستثيُبو

َُمّنىىىىىىًا:ُأْحَسىىىىىىَنُوأنَعىىىىىىمَُٔٔٚوقىىىىىىالُآبىىىىىىنُمنظىىىىىىور)ت ُعميىىىىىىِوَُيُمىىىىىىنو ،ُواالْسىىىىىىُمُه(ُ:ُ))َمىىىىىىن 
ُ.(ٖٕ)الِمن ُة((

ُالزبيديُ)ت ُتأولين:ُهٕ٘ٓٔوذكر ُيحتمل ُ)الَمّن( ُبأّن ُالعروس، ُتاج ُفي )
ِمن ةُ:ُُمنُُفالنٌٍُُأحدىما:ُإحسانُالُمحْسنَُغيَرُُمْعتّدُباالحسان،ُيقال:َُلحَقتُفالن))

ُفالنُ ُأشَبَيُو،ُوالثاني:َُمن  ُِنْعمةُباستنقاذُمنَُقتلُأوُما َُلحَقْتُو ُ:ُإذاُإَذا عمىُفالٍن
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ّغَضُو،ُفاالولُحسن،ُوالثانيَُعّظَمُاإلحَساَنُوفخرُبِوُوأبدأُفيِوُوأعاَدُحتىُُيْفِسَدهُوُيبَُ
ُ.(ٕٗ)((قبيح

 :مبعىن انُعًح انثقٍهح-ٕ

ُ:(ٕ٘)ويقالُذلكُعمىُوجيين

ُعمىُفالٍنُ:ُإذاُاثقموُبنعمِوُالثقيمة.ٌُأحدىما:ُأنُيكونُذلكُبالفعلُفيقال:َُمّنُُفالن

:ُالِمّنةُاذلكُقالُوُاُبينُالناس،ُولقبحفيمُبحوالثاني:ُأنُيكونُذلكُبالقولُوذلكُمستق
َُتْيِدمُالصنيعة.

ُ

ُ

ُ

 :مبعىن انقطع ٔانُقص-ٖ

ُ:ُالَقْطُعُ،ُويقال:ُالنقُص((ٜٖٛقالُالجوىريُ)ت ُ.(ٕٙ)ه(ُ:ُ))الَمنو

:ُمقطوعُوالجمُعُ:ٌُمنينٌُ:ُقطعُو.ُوحبله(ُ:ُ))َمن ُوَُيُمّنُوَُمّناًُٛ٘ٗوقالُابنُسيدهُ)ت
ُ.(ٕٚ)....ُوالمنين:ُالغبارُالمتقطع((ٌوُمُننٌُّنوأمُِ

 :مبعىن اإلعٍاء ٔانفرتج -4

ُ ُالعربُ: ُفيُلسان َُحَسْرُتيا،ُ))جاَء :ُ ُالناقَة َُوَمنْنُت .ُ ُواْلَفْتَرُة ُاإلْعياُء : الَمنو
ُبُِ َُومّنّن ُوَمّنَنيا َُمّنًا َُيُمّنيا ُالّناَقة ُفيُوَمّن ُذلك ُيكون ُوقد ُالس فر، ُمن َُىَزلَيا :ُ يا
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الخبر:ُأّنُأباُكبيرُغزاُمعُتأّبطَُشّرًا،َُفَمّنَنُبِوُثالثُلياٍلُأي:ُأجيَدُهُاإلنسان.ُوفيُ
ُُ.(ٕٛ)((تعَبوُُأُو

ج انقهة-5
ّ
 :مبعىن قٕ

ُىيُانقطاعُ ذكرُالفراىيديُبأّنُ)الُمّنة(ُبالضم،ُىيُقّوةُالقمب،ُويقالُأيضًا
ُ.(ٜٕ)قوةُالقمب

ُ.(ٖٓ)(((ٌليسُلقمبِوُُمن ة،ُجمعوُ)ُمَننُ))ُالُمّنة(ُ:ُالقوةُ،ُيقالُ:وقيَلُ:ُ)

 :مبعىن ادلٕخ-6

ُمنظور: ُآبن ُيَُ))قال ُأَلّنُو ُالَمْوُت، ُيُُالَمُنوُن: ُشيٍء ُُكل  ُوينقُصُوُُمنو ْضِعُفُو
ُ.(ٖٔ)((وَيْقَطُعوُُ

ُ

ُ

  :مبعىن انذْز-7

ث،َُفَمْنُأنثُحملُعمىُالمنّية،ُويؤنُُّ)الَمُنوُن(ُبمعنىُالدىر،ُوىوُُيّذكروتأتيُ
ُإلىُُومنُذّكرُحملَُ ُالمفظةُراجعًا ُويحتملُأنُيكونُالتأنيثُفيُىذه عمىُالموت،

ُُ.(ٕٖ)معنىُالجنسيةُوالكثرة،ُوذلكُألّنُالداىيةُتوصفُبالعمومُوالكثرةُواالنتشار

8- 
َ
 مل ٌ

ْ
ٍ
َ
 مبعىن ي

ّ
 عِ ذ

 
 :ِّ َأب

ُ:ُ))ه(:ُٛ٘ٗقالُآبنُسيدهُ)ت ُ.(ٖٖ)((ٌالذيُلمَُيد ِعِوُأبوالُمَمنو

ُأيضًاَُمْنُلمُّيدِعِوُأحد))وجاءُفيُالقاموسُالمحيطُ:ُ ُ.(ٖٗ)((ٌوالَمنو
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اذلامبع-9
َ
جد نًِ

ِّ
ٔ
ُ
ُ:ىن ادلزأج انرً س

ُعمىُزوجيا،ُ يقال:ُالَمُنوُنُمنُالنساء،ُىيُتمكُالتيُزّوجتُلمالياُفييَُتُمنو
ُ.(ٖٙ).ُوالمنانُةُكالمنونُ(ٖ٘)والَُمّناَنةَحّناّنًةُُنُ تتزوجَُُلذلكُقالُبعضُالعرب:ُال

 ٔانضعٍف، ْٕٔ يٍ االضذاد مبعىن -11
ّ
 :انقٕي

،ُوالَمِنيُن:ُالضعيفُ)عنُآبنُاالعرابي(ُمنُ وردُفيُلسانُالعرب:ُ))الَمِنيُن:ُالقويو
ُ.(ٖٚ)االضداد((

 :آسى يٍ امساء اهلل احلسىن-11

ُالزبيديُ)ت ُٕ٘ٓٔقال :ُ ُ))ه( ُاسماء ُمن ُأي:ُالَمّناُن: ُالحسنى، ُتعالى اهلل
ن ُةُعمىُعباِدِهُوالُالُمْعطيُابتداًء،ُوقيل:ُىوُالذيُُيْنِعُمُغيَرُفاخرُباإلنعام،ُوهللُالمُِ

ُ.(ٖٛ)((ِمّنةُألحٍدُمنيمُعميِو،ُتعالىُاهللُُعُمّوًاَُكبيراًُ

 :يٍ آمساء انُسٕج ٌٌأذً آسى-12

ُ.(ٜٖ)أسماءُالنساءذكَرُالفيروزُآباديُبأّنُ)الَمن ة(ُبفتحُالميمُمنُ

ُ

 :قذ ٌأذً نقثا   -13

،ُمنيمُ:ُالبغداديينوَمِنيَنا،َُكَزِليَخا:ُلقُبُجماعٍةُمنُ))جاءُفيُتاجُالعروس:ُ
ألبنُالَمّني.ُقمت:ُوىوُابوُمحمدُعبدُالعزيزُآبنُمعاليٌُُعبدُالعزيزُابنَُمِنيناُشيخ

ُ.(ٓٗ)((فّيُالُمحدِّثحسنُابنَُمِنيناُالبغداديُاالشنابنُغنيمةُبنُال

ُ
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 :مبعىن انهٍم ٔانُٓار -14

ُ.(ٔٗ)((والُممن انُالميلُوالنيار))وردُفيُالقاموسُالمحيط:ُ

 :مبعىن انعُكثٕخ-15

ُ.(ٕٗ)((َكِعَنَبةُ:ُالعنكبوتُكالَممُنوَنة))الِمَنَنة:ُ

 :مبعىن اَثى انقُفذ-16

ُ.(ٖٗ)((الُقْنُفُذُ،ُوقيَلُ:ُانثىُالقناِفذ))الِمَنَنُة:ُ

 :انقزٔد مبعىن اَثى-17

ُ.(٘ٗ)ه(ُأّنياُموّلدةٕٖٔ،ُوذكرُابنُدريدُ)ت(ٗٗ)الَمن ُةُ:ُانثىُالقرودُ

 :مبعىن انرتدد يف قضاء احلاجح-18

ُمَناَنًة:ُأيُترّدْدُتُفيُقضاءُحاجتوُِ ُماننُتُو .ُوجاءُفيُالمَعجمُالوسيطُ:ُ(ٙٗ)يقال:ُ
ُ.(ٚٗ)((َمان ُةُ:ُترددُفيُقضاءُحاجتوُِ))

 :مبعىن كٍم أٔ يٍشاٌ-19

ُكيل : ُأْمَنانٌُالَمنو ُوجمعو: ُميزان، ُ:ُ(ٛٗ)ٌأو ُوالَمنو :ُ ُآبادي ُالفيروز ُوقال .
ُ.(ٜٗ)((رطالنُكالَمَناُامنانُوجمعُالَمَناُأْمَناءُُ))

ُ

 :مبعىن كثري االيرُاٌ-21

ُ.(ٓ٘)((:ُكثيرُاالمتنانٌُوَمُنونٌَُمُنوَنةٌُرُجلُو))قالُابنُسيدهُ:ُ
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21- 
ّ
ٍ
َ
 :مبعىن انرقزٌع تادل

ُ ُفيُالمسان: ُمّنًا:ُ))جاء َُيُمّن ُوَمن  ...ُ ُِبِمّنِو َُقر َعُو :ُ ُوَتَمن َن ُوامَتن  َُعَمْيو َمن 
ُ.(ٔ٘)((اعتقَدُعميِوَُمّنًاُوحَسَبُوُعميوُِ

ُ

 :مبعىن اسى قزٌح-22

َمُنونيا:ُمنُقرىُنيرُالممك،ُمنياُ:ُأبوُعبدُاهللُُو))ذكرُذلكُالزبيديُقائاًل:ُ
رأُالقرآن،ُعنُياقوتُرحموُاهللُتعالى،ُالضريرُالمقرئ،َُقدَمُبغداد،ُوقََُحّماُدُبنُسعيدُ

ُ ُالَمنِّي ُبن ُفْتيان ُبن ُنصر ُالفتح ُأبو ُاالسالم ُناصح ُنوٍنُُ–والعالمة ُفتشديد بفتح
ُ.(ٕ٘)((مكسورٍةُ:ُشيُخُالحنابمةُفيُُحُدوِدُالسبعينُوخمسمائة

 يٍ انسًاء عهى االشجار -23
ُ
 انذي ٌُشل

ّ
 :ٌٔكٌٕ حهٕ ادلذاقمبعىن انطم

ُكاَنُيسقطُعمىُبنيُإسرائيلُ٘ٚٔقالُالخميلُالفراىيديُ)ت :ُ ُ))الَمنو :ُ ه(
ُ.(ٖ٘)منُالسّماءُ،ُإذُىمُفيُالتيو،ُوكانُكالعسلُالحامسُحالوًة((

معينةُمنٌُُوذكرُاالستاذُعزيزُالعميُالِعّزيُبأنُالَمّنُمادةُسكرّيةُتفرزىاُانواع
النباتُفيُظروفُبيئيةُمعّينةُأوُنتيجةُتغّذيُبعضُالحشراتُالماصةُعمىُانواعُ
ُاألصل.ُلكنُيبدوُأّنُىنالكُنوعًاُ ُنباتيو اخرىُمنُالنبات.ُوفيُالحالينُيكونُالَمنو
ُالَمّنُ ُمنيا ُحشراتُمعّينة، ُحيوانيُتفرزُه ُمصدره ُاّن ُُيْعَتَقُد ُالَمّن ُمن ُأكثر ُأو آخر

ُالَمّنُتفرزهُالعراقّيُا ُىذا ُ))منُالسما((ُ،ُفمنُاالقوالُالشائعةُأن  ُبى لمعروفُمحمّيًا
ُخضراءُالمونُتكثرُصيفيًاُبأعدادُكبيرةُجدًاُعمىُالسطوحُالسفمىُلألوراقُ حشرةَُمنٍّ
ةُالصغيرةُلمبموطُالعفصي،ُوأوراقُالبموطُالمبنانيُ،ُإذُيكثرُىذانُالنوعانُمنُ الغض 

ُ.ُ(ٗ٘)شمالُالعراقُالسيماُفيُالسميمانّيةفيُميةُالبموطُفيُالمناطقُالجب
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ُعمىُاألوراقُ ُسائل ُفيتساقطُعمىُشكل ُالحشرة ُىذه ُالذيُتطرحو ُالَمّن أّما
ُبعدُمالمستِوُاليواءُ،ُوفيُشيريُأيمولُوتشرينُاألولُ واالغصانُوسرعانُماُيِجفو

ُبنجوينُوذلكُبالضربُعمىُاألغصانُ ُالمتصمبةُفيُمنطقة ُالّمّن التيُتجمعُمادة
تجمعتُعميياُمادةُالَمّن،ُويضافُالماءُإلىُالَمّنُليذيبُالسكرّيات،ُفيُحينُتطفوُ
الشوائبُالعالقةُبالَمّنُوتزالُأواًلُبأول،ُبعدُذلكُيتبخرُالماُءُمنُىذاُالمحمولُوتبقىُ

ُالتيُتباعُالىُاصحابُمصانعُالحموىُليصنعُو ُالمتصمبة ُالَمّن ُالحموىُُامادة منيا
ُ.(٘٘)((َمّنُالسما))ةُبأسمُالعراقيةُالمعروف

 المبحث الثالث

   في القرآن الكريم )منن( الجذر داللة
ُ-تي:لمجذرُ)مُنُن(ُفيُالقرآنُالكريمُمعاٍنُمختمفةُنذكرُمنياُاآل

 :مبعىن اإلَعاو ٔاإلحساٌ-1

 چ  ٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ فيُقولوُتعالىُ:ُ
،ُقالُالطبرسيُُ(ٙ٘)

ُ.(ٚ٘)((عمييمُبالنّبوةُويثبتيمُبالمعجزةأيُ:ُينعمُ))ه(ُ:ُٛٗ٘)ت

أيُفإّماُأنُتمنواُ))،ُ(ٛ٘) چڑ  ک  ک  ک  ک      چُوبالمعنىُنفسوُفيُقولوُتعالىُ:
ُفإذاُ ُفداء... ُتفدوىم ُأن ّما ُوا  ُعوض، ُبغير ُفتطمقوىم ُتأسروىم، ُأْن َُبْعَد ُمّنًا عمييم

ُمخّيرُُأسروا ُالقتلٌُُفاإلمام ُوبين ُوبالمال، ُالمسممين ُبأسارى ُوالفداء ُالَمّن بين
واالستعباد...وقيل:ُإنُاالمامُمخّيرُبينُالَمّنُوالفداءُواالستعباد،ُوليسُلوُالقتلُبعدُ

ُ.(ٜ٘)((االسر

 

 :مبعىن انعطاء-2
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ُ.(ٓٙ) چۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ      ېئ  چ فيُقولِوُتعالىُ:ُ

ُتعالىُٖٓٔذكرُالطبريُ)ت ُفيُتأويلُقولو ُأىلُالتفسيرُاختمفوا ُأّن ۆئ  ۆئ    چ ه(

ُ.ُ(ٔٙ)عمىُأقوالُمنياُچۈئ  ۈئ      ېئ  

قولُبعضيم:ُمعنىُذلكُ:ُفاْعِطَُمْنُشْئَتُماُِشئَتُمَنُالممكُالذيُأتيناَك،ُوآمَنْعُ-أ
َُمْنُِشئَتُمنوُماُشئَت،ُالُحسابُعميكُفيُذلك.

ذلك:ُالممُكُالذيُأعطيناك،ُفاْعطُماِشْئَتُوامَنْعُماُِشئَت،ُوقالُبعضيم:ُمعنىُ-ب
ُ.ٌوالُحسابٌُفميسُعميكُتبعو

وذكرُبعضيم:ُأنُالنبيُسميمانُ)عميوُالسالم(ُسألُاهللُممكًاُىنيئًا،ُالُيَحاَسُبُبِوُ-ج
ُ.(ٕٙ)مأعِطيتُوماُأمسكَتُفالُحرجَُعميكيوَمُالقيامِةُفقالُاهللُعزوجل:ُ

ُ.ِطُأوُامسكُفالُحساَبُعميكَُوقيلُ:ُمعناه:ُاعُْ-د

ُالذينُ-ه ُالشياطين ُىؤالء ُمْن ُشْئَت َُمْن ُاْعتْق ُذلك: ُمعنى ُبأّن ُآخرون: وقال
سخرناىمُلَكُمنُالخْدمةُأوُمنُالوثاق،ُممنُكانُمنيمُُمقرّنًاُفيُاألصفاد،ُوُآحبسُ

ُ.(ٖٙ)َمْنُِشِئَتُفالَُحَرَجُعميكُفيُذلك

معنىُ)آمنن(ُفيُىذهُاأليةُالكريمةُىوُويمحظُأنُاألقوالُجميعياُأجمعتُعمىُانُ
ُ)أعِط(.

ح تانعطاء-3
ّ
 :مبعىن ادلُِ

ُ.(ٗٙ) چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    چ :ُقالُتعالىُ

ُ:ُ(٘ٙ)آختمفُالناسُفيُمعنىُىذاُالكالمُعمىُأقوالُعّدة،ُمنيا
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ُيقولُ-أ ُكأّنو ُبالنعمة، ُاالقرار ُعمىُجية ُالسالم( ُ)عميو ُموسى ُمن ُالكالم ُىذا إّن
ُمنُحيثَُعب َدَتُغيريُوتركتني،ُولكنُالُيدفعُذلكٌُُلفرعون:ُنعم،ُوتربيتكُنعمة عمي 

ُ.(ٙٙ)رسالتي

ُ-ب ُأي: ُاإلنكار، ُجية ُعمى ُالسالم( ُ)عميو ُموسى ُمن ُىو َُبَأْنُوقيل: ُعمى  أَتُمنو
أي:ُليستُبنعمة؛ُألّنُالواجبُُ!يم؟تربيتنيُوليدًاُوانتُقدُاستعبْدَتُبنيُإسرائيلُوقتم

ُعمىُالخصوصُُالُتقتميمُوالُتستعبدىمُفإّنيمُقومي،كانُأ فكيفُتذكرُإحسانكُإلى 
ُُ(ٚٙ)!وقدُفعمتُماُفعمتُبقومي؟

ُ.(ٛٙ)؟ٌوقيل:ُفيوُتقديرُآستفيامُ،ُُأي:َُأَوُِتْمَكُنعمةُ-ج

 :مبعىن انقطع-4

ُ.(ٜٙ) چک  گ  گ  گ   گ    چ :ُقولوُتعالى

نعمًاُقطعتُعنيماُُكّلُأذّية،ُفمنياُه(:ُ))أيُ:ُأنعمناُعمييماُٛٗ٘قالُالطبرسيُ)ت
ُ.(ٓٚ)النبوةُ،ُومنياُالنجاةُمنُآلُفرعون،ُومنياُسائرُالنعمُالدينيةُوالدنيوية((

 :مبعىن غري يقطٕع أٔ غري يُقٕص -5

ُ.(ٔٚ)ُچگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  ڱ  ڱ  چ 

ُ)ت ُعطّية ُآبن ُغيرُٔٗ٘قال ُمعناه: ُفرقة ُوقالت ُمنقوص، ُغير :ُ ُ))معناُه ه(:
مقطوع،ُيقال:ُمننتُالحبل:ُإذاُقطعتو.ُوقالُمجاىدُمعناه:ُغيرُمحسوب،ُألّنُكّلُ

ُ ُفيظيرُفيُاألية ُبو، ُُيَمن  ُألن ُفيوُمعدو ُالمنُمحسوبُمحضور، ُبعدم ُوصفو أنو
يفُالَُمّنُفيو،ُوأعطياتُالبشرُواألذىُمنُحيثُىوُمنُجيةُاهللُتعالى،ُفيوُشُر
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ُإذاُ ُوالزمنى، ُالمرضى ُفي ُاألية ُىذه ُنزلت ُالسّدي: ُوقال ُالَمّن، ُيدخميا ُالتي ىي
ُ.(ٕٚ)((عجزواُعنُإكمالُالطاعاتُكتبُليمُمنُاألجرُكأصّحُماُكانواُيعممون

ُ.(ٖٚ) چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ       چ وفيُقولوُتعالى:ُ

ُوقيل:ُغيرُمقطوع،ُوقيل:ُغيرُمحسوب،ُُ)غيرُممنون(ُمعناه:ُإنُّ غيرُمنقوص،
ُ.(ٗٚ)وقيلُأيضا:ُغيرُمكد رُبماُيؤذيُويغمُّ

ُ

 :مبعىن ذعذاد انُعى نهرثاًْ-6

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى      ائ   ائ  ەئ  چ قالُتعالىُ

  یۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ۆئەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

ُ.(٘ٚ)ُچجب  حب  خب  مب  ىب       يئی    ی  جئ   حئ  مئ  ىئ

ه(ُ،ُفيُىذاُالمنفقُقولين:ُ))أحدىماُأّنوُالمنافقُولمُيذكرُ٘ٗٚذكَرُابوُحّيانُ)ت
،ُىذِهُنيتوُالُينفقُلرضاُاهلل،ٌُالزمخشريُغيره،ُينفُقُلمسمعةُوليقال:ُإّنوُسخّيُكريم

ُفيُالباطنُال ُألّنو ُُوطمبُثوابُاآلخرة، ُوقيل: ُاالخر، ُباهللُواليوم ُبوُيؤمن المراد
ُيريد ُوال ُوأفضمو، ُأكرمو ُالناسُما ُلقول ُبإتفاقِو ُوذلك ُالمجاىر، ُِإاّلُُالكافر بإنفاقِو

ُ.(ٙٚ)((الثناءُعميو

 :مبعىن انرفاخز-7

ی   ی   جئ  حئ  مئ  ىئ    یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ قالُتعالىُ:ُ

ُ.(ٚٚ) چيئ  جب  حب                 خب    
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ُعميَكُىؤال)صمىُاهللُعميوُوسمم(ُ:ُ))يقولُتعالىُذكرهُلنبّيوُمحمدُ ءُاألعرابُياَُيُمنو
..ُبلُاهللَُيُمّنُعميكمُاّيياُالقومَُأْنُوفقكمُلإليمانُبوُوبرسولِو...ُإنُمحمدُأنُأسمموا.

كنتمُصادقينُفيُقولكم:ُآمّناُ،ُفإنُاهللُىوُالذيَُيُمّنُعميكمُبأنُىداكم،ُفالُُتمّنواُ
ُبإسالمكم ُ.(ٛٚ)((عمي 

َتنوواُعمىُرسولُاهللُ)صمىُاهللُعميوُوسمم(ُأّنُىؤالءُاالعرابُمنُبنيُأسد،ُأمُْوذكرُ
ُقائمين:ُنحنُآمناُمنُغيرُقتال،ُولمُنقاتمكُكماُقاتمكُغيرنا،ُفنزلتُفييمُ وتفاخروا

ُ.(ٜٚ)ىذِهُاألياتُالكريمة

ُ

 :مبعىن انصًغ احلهٕ انذي ذفزسِ تعض األشجار-8

پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻچ قالُتعالى:ُ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڤڤ

ُ.(ٓٛ)ُچچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      چچ

ُالغمامُتظمكم،ُوذلكُفيُالتيو،ُسخرُُ))ه(ُ:ُٙٓٙيقولُالرازيُ)ت )وظممنا(ُوجعمنا
ُوىوُالترنجبينُ اهللُليمُالسحابُيسيرُبسيرىمُيظميمُمنُالشمس،ُوينزلُعمييمُالّمن 
ُويبعثُاهللُإلييمُ ُإنسانُصاع، مثلُالثمجُمنُطموعُالفجرُإلىُطموعُالشمسُلكّل

ُ.(ٔٛ)ُ((السموىُوىيُالسمانيُفيذبحُالرجلُمنياُماُيكفيو

ُعمىُُوقد ُعمييم ُينزل ُبأّنو ُقال: َُمْن ُفمنيم ، ُالَمن  ُفي ُالمفسرين ُعبارات آختمفت
ُومنيمُ ُالمّنُصمغة، ُقال: َُمْن ُومنيم ُشاءوا، ُما ُفيأكمونُمنو االشجارُفيغدونُإليو
ُمنُالمبنُوأحمىُِمَنُالعسل،ُيسقطُعمييمُمنُ ُبياضًا َمْنُقال:ُىوُمثلُال طّل،ُاشّد
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يأخذُالرجلُمنيمُقدرُماُيكفيوُيومو...وغيرىاُمنُطموعُالفجرُالىُطموعُالشمسُ،ُ
ُ.(ٕٛ)االقوال

إاّلَُأنُلمدكتورُمحمدُحسنُحسنُجبلُرأّيًاُفيُتفسيرُىذِهُاألية،ُفعمىُماُجاَءُفيُ
ُالعرب ُِمَنُ(ٖٛ)لسان ُ))الكمأُة ُوسمم( ُعميو ُاهلل ُ)صمى ُالرسول ُحديث ُضوء ُفي ،

منُالَكْمأةُوىيُتنبتُبالُبذٍرُوالُسقيُتحتٌُُالَمّن((َُُيجوزُأنُيفسرُالَمّنُبأّنوُنوع
أقربٌُُسطحُاالرضُ)كالبطاطس(،ُولمُيكنُعمييمُإاّلُاستخراجياُوأكميا،ُوىذاُوضع

ُوال ُالمعتاد، ُفيُُإلى ُعميو ُعاشوا ُورزق ُنعمة ُىو ُحيث ُمن ُقدره ُبحال ينقص
ُ.(ٗٛ)التيو

ُوصفوُ ُبأفنيتيمُوعمىُأسطحُمنا))أّما ُىذاُبأّنوُكالعسلُيصبحونُفيجدونو ُفإّن زليم
يصّورُحااًلُإعجازية،ُوكأّنيمُكانواُفيُالجّنةُولمُيكونواُفيُالتيوُبعصيانيم،ُفيكفييمُ
ُليعيشوا،ُ ُالجبمّي( ُ)العسل ُوالسموى ُكالكمأة ُالصحراء ُتمك ُفي ُيغذوىم ُما ُيجدوا َأن
ُفيُ ُالسماء، ُبالسقوطُمن ُلمقول ُونزلنا ُبأنزلنا ُعمىُالتعبير ُاعتمدوا ُالمفسرين ولعّل

 چ ٺپ  ڀ   ڀ  ڀ      ڀ  ٺچ ّنُاإلنزالُيصدقُباإلخراجُكقولوُتعالى:ُحينُأ

ُ.(٘ٛ)ُ(ٙ)الزمر/

 :مبعىن ادلٕخ-9

ُ.(ٙٛ)ُچی  ی  ی  ی   جئ  حئ   مئ  چ فيُقولوُتعالى:ُ

ُإذاُالمنونُالموت،ُوىوُفيُاألصلُفعول،ُمنُمَُ))ه(ُ:ُٖٛ٘قالُالزمخشريُ)ت ن ُو
ُ.(ٚٛ)((َقطعوُ؛ُألّنُالموتُقطوع

ُ)ت ُالطبرسي ُٛٗ٘وقال :ُ ُعندُ))ه( ُتريب ُالتي ُالحوادث ُوريبيا: ُالمنّية، المنون:
ُ.(ٛٛ)((مجيئيا
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ُ

ُ

ُ

ُ

 اخلامتح

ُوفيُالقرآنُ ،ُ ُومعجميًا ،ُ ُالجذرُ)منن(ُصوتيًا ُلداللة تبّينُمنُخاللُتتبعنا
ُ-الكريم،ُماُيأتي:

ُفيُ-ُٔ ُمتشابو ُوكالىما ُوالنون( ُ)الميم، ُىما ُيتألفُمنُصوتين ُ)منن( ُالجذر إّن
ُالصفة،ُإذُىماُمجيوران،ُيتراوحانُبينُالشّدةُوالرخاوة.

ُالميمُتعّبرُعنُتضامُفيُالظاىر،ُوالنونُتعّبرُعنُآمتدادُباطني،ُلذلكُقدُ-ٕ إّن
ُما ُوىذا ُلطفُورقة، ُمعيا ُعنُقوة بعضُالمعانيُُيفسرُوجودُيعبرُالجذرُ)منن(

ُذكرتُ ُوقد ُالضعف، ُومعنى ُالقوة ُمعنى ُعمى ُيدل ُالذي ُ)المنين( ُمثل المتضادة
ُالمعاجمُذلك.

ليذاُالجذرُتجاوزتُالثالثين،ُوقدُأشرناُإلىُذلكُُذكرتُالمعاجمُدالالتُمتنوعةٍُ–ُٖ
ُموُفيُىذاُالبحث.ك

جذرُ)منن(،ُإنفرادُالقرآنُالكريمُبذكرُقسمُمنُالدالالتُالتيُوردتُفيُالمعاجمُلم-ٗ
لكنياُلمُتتجاوزُالعشرة،ُمنيا:ُاإلنعامُواإلحسان،ُوالعطاء،ُوالمّنةُبالعطاء،ُوالقطع،ُ
وتعدادُالنعمُتباىيًاُوغيرىا،ُوقدُآختمفُالمفسرونُفيُتفسيرُبعضيا،ُوذكرناُذلكُفيُ

ُموضعوُمنُىذاُالبحث.
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الكريم،ُإّنوُوليُُوأخيرًاُنسألوُتعالىُأنُيوفقناُلخدمةُالعربيةُوعموميا،ُوخدمةُالقرآن
ُالتوفيق.

ُ

ُُ
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  .67، وبالمعنى نفسه فً المدثر /22الشعراء/ (64)
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 .96/96ٌنظر: الجامع ألحكام القرآن القرطبً: (65)
 .2/271، ومعانً القرآن للفراء :  4/226الوجٌ :  ٌنظر: المحرر(66)
 .97/569ٌنظر: جامع البٌان، الطبري: (67)
   .646-645/ 2معانً القرآن لألخفش: ٌنظر: (66)
  .37، وبالمعنى نفسه فً طه/ 994الصافات/ (61)
   .6/241مجمع البٌان: (77)
 .6فصلت /(79)
  .5/5المحرر الوجٌ : (72)
 .25/ ، واالنشقاق3، وبالمعنى نفسه فً القلم/ 6التٌن/ (73)
   .97/6462النهاٌة: ، وتفسٌر الهداٌة إلى بلوغ 97/374ٌنظر: مجمع البٌان: (74)
   .264البقرة/(75)
  .9/416، وٌنظر: الكشاف: 2/329البحر المحٌط: (76)
  .97الحجرات/ (77)
   .317-316/ 29جامع البٌان: (76)
، وتفسررٌر الهداٌررة إلررى بلرروغ النهاٌررة: 29/317ٌنظررر: المصرردر السررابق نفسرره: (71)

99/7727.   
  .67، وطه/ 57 ، وبالمعنى نفسه فً البقرة/967االعراف/ (67)
   .3/13التفسٌر الكبٌر، مفاتح الغٌب: (69)
  .343ٌنظر: المعجم الطبٌعً للقرآن الكرٌم: (62)
  .47/4371/ ج6ٌنظر: لسان العرب: م(63)
   .5/2929ٌنظر: المعجم االشتقاقً المؤصل أللفاظ القرآن الكرٌم: (64)
   .5/2922المعجم االشتقاقً المؤصل أللفاظ القرآن الكرٌم: (65)
 .37الطور/(66)
 .5/637الكشاف : (67)
   .99/7921، وٌنظر: الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة:  1/293مجمع البٌان: (66)
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 ثبت املصادر واملراجع

 القرآن الكريم.-

استخدام الحروف صوتيًا، صرفيًا، نحويًا، كتابيًا: سميمان الفياض، دار المريخ -1
 م .1998ه=1418لمنشر، الرياض، 

 ( ، د.ت.4األصوات المغوية: د. إبراىيم أنيس، مكتبة االنجمو المصرية، ط)-2

ه( ، 745حّيان األندلسي )تالبحر المحيط: محمد بن يوسف الشيير بابي -3
ودراسة وتحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ عمي محمد معوض 

 م.1993ه=1413(، 1لبنان ، ط)-وآخرون، دار الكتب العممية، بيروت

القاموس: لمسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي  تاج العروس من جواىر-4
ة: د.عبد المطيف الخطيب، ه(، وتحقيق: د.ضاحي عبد الباقي، مراجع1225)ت

 م.2221ه=1422( ، 1الكويت، ط)

ه( ، 462التبيان في تفسير القرآن: ألبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي )ت-5
-تحقيق وتصحيح: أحمد شوقي األمين، وأحمد حبيب قصير، المطبعة العممية

 م .1957النجف، 

ّيب البكوش، التصريف العربي من خالل عمم األصوات الحديث: الدكتور الط-6
 م.1992( ، 3تقديم: صالح القرمادي، مكتبة االسكندرية، ط)

التفسير الكبير، مفاتيح الغيب: لإلمام محمد الرازي فخر الدين ابن العالمة ضياء -7
( ، 1ه(، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، ط)626الدين عمر )ت

 م .1981ه=1421
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ي محمد مكي بن أبي طالب القيسي اليداية إلى بموغ النياية: ألب رتفسي-8
( ، 1جامعة الشارقة ، ط)-ه(، كمية الدراسات العميا والبحث العممي437)ت

 م .2228=1429

جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري -9
ه( ، تحقيق: د.عبد اهلل بن المحسن التركي، دار ىجر لمطباعة والنشر 312)ت

 ت .والتوزيع، د.

الجامع ألحكام القرآن: ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي -12
(، 1ه(، تحقيق: د.عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط)671)ت

 م.2226ه=1427

الجرس واإليقاع في تعبير القرآن: د.كاصد ياسر الزيدي، مجمة آداب الرافدين، -11
 م.1978(، 9العدد )

ه(، طبعة 321يرة المغة: ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد)تجم-12
 بيروت ، د.ت.-باألوفسيت، دار صادر

-خصائص الحروف العربية ومعانييا: حسن عباس، إتحاد الكتاب العرب-13
 دمشق، د.ت .

الدراسات الصوتية عند عمماء العربية: عبد الحميد اليادي االصيبعي، كمية -14
 م.1992(، 1ا، ط)ليبي-الدعوة اإلسالمية

 م.1984( ، 5إبراىيم أنيس، مكتبة االنجمو المصرية، ط) داللة األلفاظ: د.-15
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ه(، تحقيق: 392سّر صناعة اإلعراب: ألبي الفتح عثمان بن جني النحوي )ت-16
مصطفى السقا، محمد الزفزاف، إبراىيم مصطفى ، عبد اهلل أمين، شركة مكتبة 

 م.1954ه=1374(، 1الده، ط)ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأو 

ه(، 398الصحاح، تاج المغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حّماد الجوىري)ت-17
(، 4لبنان، ط)-تحقيق: أحمد عبد الغفور، دار العمم لمماليين، بيروت

 م.1992ه=1412

دراسة نقدية وبالغية: محمد عمي حسين -الصورة الفنية في المثل القرآني-18
 . الصغير، د. ط، د.ت

ه( تحقيق: ميدي 175العين: ألبي عبد الّرحمن الخميل بن أحمد الفراىيدي )ت-19
براىيم السامرائي، دار الرشيد، وزارة الثقافة واالعالم   م.1981بغداد،  –المخزومي، وا 

القاموس المحيط: لمعالمة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي -22
 ه.1321(، 3األميرية، مصر، ط)ه( ، المطبعة 817)ت

ه(، تحقيق: عبد 182كتاب سيبويو: ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت-21
 م.1988ه=1428( ، 3السالم محمد ىارون، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط)

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل: لمعالمة -22
ه(، تحقيق: الشيخ أحمد 538بن عمر الزمخشري)ت جار اهلل أبي القاسم محمود

(، 1عبد الموجود، والشيخ عمى محمد معّوض وآخرون، مكتبة العبيطان، ط)
 . 1998ه=1418

 ه( ، دار المعارف، القاىرة، د.ت.711لسان العرب: ألبن منظور )ت-23
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مجمع البيان في تفسير القرآن: أمين اإلسالم أبو عمي الفضل بن الحسن -24
 م .2226ه=1427( ، 1ه( ، دار المرتضى، بيروت، ط)548رسي )تالطب

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لمقاضي ابي محمد عبد الحق بن -25
ه(، تحقيق : عبد السالم عبد الشافي محمد، دار 546غالب بن عطّية األندلسي )ت

 م .2221ه=1422(، 1لبنان، ط) -الكتب العممية، بيروت

ه( 458المحيط االعظم: ألبي الحسن عمي بن آسماعيل بن سيده )تالمحكم و -26
( ، 1لبنان، ط) -، تحقيق : د.عبد الحميد ىنداوي، دار الكتب العممية، بيروت

 م.2222ه=1421

المحيط في أصوات العربية ونحوىا وصرفيا: محمد االنطاكي، مكتبة دار -27
 م .1972(، 1الشروق، بيروت، ط)

( ، 1الصوتيات: محمد اسحاق العناني، دار وائل، عمان، ط)مدخل إلى -28
 م .2228

المدخل إلى عمم أصوات العربية: د. غانم قدوري الحمد، مطبعة المجمع -29
 م .2222العممي، 

ه( ، تحقيق : د.عبد 227معاني القرآن: ألبي زكريا يحيى بن زياد الفراء )ت-32
 م. 1972مة لمكتاب، الفتاح اسماعيل شمبي، الييأة المصرية العا

معاني القرآن: لألخفش األوسط اإلمام أبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي -31
ه 1422( ، 2ه( ، تحقيق :د. فائز فارس، دار البشير، دار األمل ، ط)215)ت
 م .1981=
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المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم: لألستاذ الدكتور محمد حسن -32
 م .2212( ، 1مصر ، ط)-اآلداب، القاىرة حسن جبل ، مكتبة

المعجم الطبيعي لمقرآن الكريم : عزيز العمي العّزي ، مراجعة : د. محمد توفيق -33
 م .2213( ، 2لبنان، ط)-ابو عمي، دار التقريب بين المذاىب اإلسالمية ، بيروت

لكتب المعجم المفيرس أللفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي، دار ا-34
 ه .1364المصرية، القاىرة، 

-المعجم الوسيط: إخراج الدكتور إبراىيم أنيس وآخرين، دار األمواج، بيروت-35
 م .1992ه=1412( ، 2لبنان، ط)

 


