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املقدمة

بسم الله، والصلة والسلم عىل رسول الله، وعىل 

آله وصحبه ومن وااله.

االشتقاق  عن  العربية  باللغة  العلم  أهل  تكلم 

يف  الكلمي  التوليد  وسيلة  أناَّه  وقالوا   ، اللغويِّ

اللغوي،  التوليد  عن  تشومسيك  وتكلم  العربية، 

فاللغة  اللغوي،  الرتكيب  تنويع  وسيلة  أنه  وقال 

والترصيف،  باالشتقاق  كلامتها  تتوالد  العربية 

نايشء  ولكلِّ  التأليف.  وتنويع  بالتوليد  وتراكيبها 

بها،  يعرف  التي  األساس  ودالالته  معناه  لغويٍّ 

تتخصص  التي  العديدة  دالالته  إىل  باإلضافة 

بالسياق الذي يرد فيه.

التوالد  )بحث  بـ  املـَُعْنَونة  الدراسة  هذه  وتأيت 

للتوالد  مناذج  لتطرح  الحلمي(  للتحليل  الداليل 

الداليل اللغوي، عىل مستوى الكلمة املفردة يف 

الذي  السياق  بتنوع  واملتنوعة  األساس  داللتها 

ترد فيه، وعىل مستوى الرتكيب اللغوي الكامل، 

الدالالت  ذي  الحلمي  النّص  إطار  يف  وذلك 

اإليحائية، الواقعية واالفرتاضية، بربط الرمز اللغويِّ 

. باملدلول الحلميِّ

الوصفي  املنهج  الدراسة  هذه  اعتمدْت  وقد 

وذلك  اللغوي،  التناول  يف  التدرُّجي  والتحلييل 

بذكر مدلوالت مفردات النص الحلمي، وما تتفرع 

يستدلُّ  وما  التفرع،  هذا  عىل  ينبني  وما  عليه، 

عليه منه، وما يؤدي إليه الربط بينهام من مدلوٍل 

. لغويٍّ حلميٍّ حقيقيٍّ أو افرتايضٍّ

تدليلها  يف  العربية  براعة  الدراسة  هذه  وتظهر 

الوصول  وجامل  وعليها،  منها  واالستدالل 

يف  يطرح  ما  إىل  ورموزها  وإشاراتها  بإيحاءاتها 

يف  تطرح  وال  تظهر  ال  حلمية  نصوص  من  الذهن 

منوذجني  يف  وذلك  خللها،  من  إال  الواقع  عامل 

لغويني حلميني.

وتجيء هذه الدراسة حلقة يف سلسلة الدراسات 

اختلف  وإن  اللغوي،  التحليل  ملوضوع  املتناولة 

النص  تحلل  أنها ال  الدراسة عنها يف  منهج هذه 

وإمنا  واملعجم،  والنحو  والرصف  الصوت  باعتبار 

يف  املفردة  بالكلمة  الخاص  املدلول  باعتبار 

عليه  ينصُّ  وما  عنه،  يتفرع  وما  املعني،  سياقها 

إليه من  أو يحتمله يف إطار ما ورد فيه وما يؤدِّي 

. معًنى عامٍّ حقيقيٍّ أو فريضٍّ

الورقة األوىل:

)نص الرؤيا(:

انتقلُت  وقد  الثانوية،  املرحلة  يف  طالٌب  »أنا 

أخرى  مدرسة  إىل  فيها  كنُت  التي  املدرسة  من 

لة بحوث يِف الّتوالِد الّدلِلِّ ِللّتحِليِل احِللِمي ل�سِ �سِ
بناء على العالقة بني الّرمز اللغويِّ والّرمِز احللمي )1(

د توفيق ُمالَّ ُحسني د. شيامء محمَّ
أستاذ مساعد يف قسم اللغة والنحو والرصف
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بعيدة، وبعد سنتني تقريبًا رأيُت يف منامي أحد 

أصدقايئ من املدرسة القدمية يزورين يف بيتي«.

وتكررت هذه الرؤيا ثلث مرات، علاًم بأناَّ يل ثلث 

إخوة أدرس معهم يف نفس املجمع التعليمي.

يف  يُبْحث  التي  الرؤيا  لفحوى  امللخصة  العبارة 

مدرسٍة  يف  يل  صديق  )زيارة  رموزها:  دالالت 

سابقة، يف منزيل ثلث مرات(

زيارة )صديق، يف منزيل(، ثلث )مرات(.

األصل االستعامل اللغوي لكلمة )زيارة(:

يزوره  زاره  يقال:  )زور(.  من  اللغة  يف  الزيارة 

أو  إكراًما  أو  لحاجٍة،  وأتاه  قصده  إذا  وزيارًة،  زوًرا 
استئناًسا.)1(

ما يدخل يف إطالقها اللغوي: 

تطلق الزيارة عىل العيادة التي هي من )عود(.)2( 

زاره  إذا  وعوادًة  وعيادًة  عوًدا  ويعوده  عاده  يقال: 

املريض  بزيارة  العيادة  َصت  وُخصِّ مرضه.)3(  يف 

العود.  أصل  هو  إْذ  الرصف؛  معنى  من  فيها  ملا 

يقال: عاده عن السوء، مبعنى: رصفه عنه.)4( وكان 

هذا يف عيادة املريض ملا فيها من سبب رصف 

فيها  وملا  نفسه.)5(  بتطبيب  املعود،  عن  النازل 

الحديث:  اللجوء.)6( ويف  وهو  العوذ،  من معنى 

أناَّ عثامن بن أيب العايص – ريض الله عنه – شكا 

الله عليه وسلم – وجًعا  الله – صىل  إىل رسول 

يجده يف جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله – 

صىل الله عليه وسلم – : »ضْع يدَك عىل الذي 

وقل  ثلثًا،  الله(  )بسم  وقل:  جسدك  من  تأملُ 

أجُد  ما  رشِّ  من  وقدرته  بالله  )أعوذ  مرات:  سبع 
وأحاذر(«.)7(

الزيارة  تقوم  مادته:  إنجاز  حقيقة  عليه  تقوم  ما 

وزماينٍّ  مكاينٍّ  حيز  يف  الدخول  عىل  والعيادة 

لغرض معني.)8( 

ما يَعنيه املقام عليه )الدخول(:

منه،  أوسع  هو  ما  إىل  ضيٍق  حيٍِّز  من  االنتقال 

حقيقًة أو افرتاًضا.)9( 

الدليُل اللغويُّ عىل هذا االستعامل: قول الله – 

عزاَّ شأنه – : ﴿َواَل يَْدُخلُوَن الَْجناََّة َحتاَّٰى يَلَِج الَْجَمُل 

يِف َسمِّ الِْخيَاِط﴾)10(، وسمُّ الخياط هو ثقب اإلبرة 

 – الله  رسول  وقول  الخيط.)11(  فيه  يُدخل  الذي 

بقوله  عليه  للمستأذن   – وسلم  عليه  الله  صىل 

أألج؟:  »ارجع فقل: السلم عليكم: أأدخل؟«)12(.

من  انتقاٌل  الولوج  أناَّ  وذلك  به:  املستدلِّ  تعليل 

ضيٍق  من  فانتقاٌل  الدخول  ا  وأماَّ ضيق،  إىل  سعٍة 
إىل سعٍة.)13(

ما يرتتب عىل وقوع إنجازه )الدخول(: يرتتب عىل 

بانقلبه  عليه  املدخول  حالة  تغيري  الدخول  هذا 

إىل حاِل الداخل.)14( 

األوىل  الحال  إىل  الرجوع  املرتتب:  عن  ينتج  ما 

)العود إىل املدرسة( التي كان الرايئ يدرس فيها 

مع الصديق املريئ.

داللة األرقام يف الرؤيا )ثلث مرات(: زيارة الصديق 

للرايئ ثلث مرات تدلُّ عىل أمرين: 

يدل  وتحققه،  األمر  حصول  عىل  التأكيد  أّولهام: 

 – الله  رسول  أناَّ  ثلثة  للعدد  املعنى  هذا  عىل 

ثلثًا،  كلمه  يكرر  كان   – وسلم  عليه  الله  صىل 

تأكيًدا عىل حقيقة مضمونه ومرتتبه.)15(.

ثانيهام: تحقق داللة زيارة املريئ لثلثة أشخاص، 

للرايئ علقة بهم ويعيشون معه، هم إخوة الرايئ 

جميعهم  رجوعهم  من  ثلثة،  عددهم  البالغ 

ِسلِسلة بحوث يِف التّوالِد الّداليِلِّ لِلتّحلِيِل الِحلِمي ِبَناًء َعىَل الَعَلقَِة بنَْيَ الراَّْمِز اللاََّغِويِّ َوالراَّْمِز الِحلِْمي )1(
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للمدرسة السابقة؛ فإنه ما تكرر تقرر.

الورقة الثانية:

)نص الرؤيا(:

منها  اليسار  إىل  الكعبة  أمام  واقٌف  أين  »رأيت 

، وأناَّ الشيخ اإلمام واقٌف إىل اليمني،  قليًل ألصيلِّ

كنُت  فقد  الكعبة؛  إىل  أتوجه  بأْن  إيلاَّ  ويشري 

منحرفًا شيئًا ما عن القبلة، ومستنكرًا ترصيف يف 

ذات الوقت«.

يبحث  التي  الرؤيا،  لفحوى  امللخصة  العبارة 

منحرفًا؛  الكعبة  أمام  )واقف  رموزها،  دالالت  يف 

ألصيل، واإلمام يوجهني للقبلة(:

األصل االستعامل اللغوي لكلمة )وقف(:

من  ونهض  جلوس  من  قام  مبعنى  وقوفًا  وقف 

قعود.)16( 

ما يدخل يف إطالقها اللغوي: 

فوقف  به؛  ى  تتعداَّ ما  بحسب  معناها  عن  يتفرع 

عليه مبعنى: فهمه وتبيّنه، ووقف منه: اتخذ موقًفا 

حياله، ووقف به: اشتد بسببه، ووقف إليه: قواه، 

ووقف معه: أعانه وآزره، ووقف له: ناصبه العداء، 

أمام  وقف  يُقال:  وقصده.  أراده  أمامه:  ووقف 

الكعبة إذا توّجه إليها وقصدها بالدعاء والنسك.

)17( ويف الحديث: أّن رسول الله – صىل الله عليه 

وسلم – وقف يوًما أمام الكعبة فقال: »ما أطيبك 

وأطيب ريحك«.)18( 

الوقوف  يقوم  مادته:  إنجاز  حقيقة  عليه  تقوم  ما 

أمام اليشء عىل قصده وإرادته وابتغائه.)19( 

ما يعنيه املقام عليه )القصد(:

املقصود،  لحيازة  املعلاَّل  االختياريُّ  ه  التوجُّ

بالسعي يف استيفاء أسبابه.)20( 

الدليل اللغويُّ عىل هذا االستعامل:

قولهم: قصد إىل مكة، مبعنى: توّجه إليها مختاًرا؛ 
ألداء الركن املتمم؛ ببذل كافة أسبابه.)21(

تعليل املستدلِّ به: وذلك أناَّ القصد حالٌة تكتنفها 

أموٌر خمسة: نيٌة، وعلاٌَّة، وباعٌث وعلٌم، وعمٌل.

ه(: ما يرتتب عىل وقوع إنجازه )التوجُّ

ه املصري والخلوص إليه. يرتتب عىل هذا التوجُّ

إليه  ه  الخلوص إىل املتوجاَّ ينتج عن املرتتب:  ما 

)الكعبة(.

ه إليه )الكعبة(: داللة املتوجَّ

الكعبة يف الحقيقة هي البيت الحرام، وتدلُّ يف 

إىل  الرايئ  يسعى  التي  )الفتاة  املرأة  عىل  الرؤيا 

خطبتها يف الحقيقة( من جهات ثلث:

حديث  ففي  عليها)22(.  يطوف  الرجل  أناَّ  أولها: 

»أنها   :  – عنها  الله  ريض   – عائشة  السيدة 

كانت تطيب رسول الله – صىل الله عليه وسلم 

ينضح  محرًما  يصبح  ثم  نسائه،  عىل  فيطوف   –

طيبًا«)23(.

بارٍز  كلُّ  وهو  الكعب،  من  مشتقة  أنها  ثانيها: 

فيقال  الغانية؛  بها  وتوصف  تربيٌع)24(،  فيه  نايتٍء 

وارتفاعه  ونشوزه  صدرها  لربوز  كاعب:  أنها 

 – قوله  الجنة  نساء  وصف  ويف  واستدارته)25(. 

سبحانه – : ﴿وَكََواِعَب أَتْرَابًا﴾)26(.

لطلب  إليها  ويُخلص  ويُصار  تُقصد  أنها  ثالثها: 

الحوائج وقضائها)27(.

:) داللة الغاية من الوقوف أمام الكعبة )ألصيليِّ

عىل  معانيها  من  معنًى  يف  )صىل(  مادة  تدلُّ 
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من  ميتدُّ  عرٌق  وهو  الصلة،  من  وأصلها  الصلة، 

أسفل الظهر، متفرًعا إىل الفخذين)28(. ولذا ُسمي 

صلة  من  يقرتب  ألنه   : مصيلِّ الثاين:  الفارس 

الذي أمامه يف انحناء)29(. ومن هنا جاءت تسمية 

الصلة بهذا؛ ملا فيها من االنحناء باتجاه من يريد 

إرادة  تدلُّ  الصلة. وعىل هذا  منه ألجل  االقرتاب 

الرايئ للصلة أمام الكعبة رغبًة يف الوصول ملن 

يسعى يف الزواج منها.

داللة )اإلمام( يف الرؤيا:

يف  املأمومني  ويلُّ  هو  املسجد  يف  اإلمام 

تنعقد  لإلحرام  وبتكبريته  يقتدون،  فبه  صلتهم، 

املخطوبة،  أمر  ويلُّ  هو  الرؤيا  ويف  صلتهم)30(، 

والعاقد لنكاحها.

للكعبة  نظره  لتصويب  للرايئ  اإلمام  توجيه  داللة 

وحسن التوجه إليها:

الداللة عىل موقف والد )املخطوبة( من الخاطب 

حال قعوده معها للنظرة الرشعية، بأن ينظر إليها، 

للرغبة  أدعى  ليكون هذا  إليها؛  نظرته  ويرتوى يف 

فيها والسعي للزواج منها.

داللة رؤية املخطوبة ووالدها برمز الكعبة والصلة 

واإلمام:

وأصلها  منبتها  وحسن  ووالدها،  حالها  طيب 

ومنشئها، وخريية السعي يف الزواج منها.

ينظر: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أحمد   )1

د.ت(،  العلمية،  املكتبة  )بريوت:  د.ط  الفيومي، 

.210/1

ينظر: فتح األقفال وحل اإلشكال برشح المية األفعال   )2

مصطفى  تحقيق:  بحرق،  محمد  الكبري(،  )الرشح 

بجامعة  اآلداب  كلية  )الكويت:  د.ط  النحاس، 

الفقهية،  املوسوعة   .93 1414هـ(،  الكويت، 

الصفوة،  دار  )مرص:  ط1،  العلامء،  من  مجموعة 

د.ت(، 80/24.

ينظر: املرجع السابق، و: املحكم واملحيط األعظم،   )3

هنداوي،  عبدالحميد  تحقيق:  املريس،  سيده  ابن 

1421هـ(،  العلمية،  الكتب  دار  )بريوت:  ط1، 

.322/2

محمد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  ينظر:   )4

د.ط  املحققني،  من  مجموعة  تحقيق:  الزبيدي، 

1984م(،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  )بريوت: 

433/8. إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين درويش، 

ط4، )دمشق: دار الياممة، 1415هـ(، 167/5.

ينظر: املرجع السابق.  )5

العروس،  تاج   .335/2 سيده،  ابن  املحكم،  ينظر:   )6

الزبيدي، 438/9.

النيسابوري،  الحجاج  بن  مسلم  مسلم،  صحيح   )7

تحقيق: محمد عبدالباقي، د.ط )بريوت، دار إحياء 

الرتاث العريب، د.ت(، 1728/4، ح )67/ 2202(. 

باب )24( استحباب وضع يده عىل موضع األمل مع 

الدعاء، كتاب السلم.

ينظر: لسان العرب، محمد بن منظور، ط3، )بريوت   )8

العروس،  تاج   .319/3 1414هـ(،  صادر،  دار 

الزبيدي، 433/8.

والفروق  املصطلحات  يف  )معجم  الكليات  ينظر:   )9

درويش  عدنان  تحقيق  الكفوي،  أيوب  اللغوية(، 

الرسالة،  مؤسسة  )بريوت:  د.ط  املرصي،  ومحمد 

د.ت(، 449. ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، 

فاضل السامرايئ، ط3، )عامن: دار عامر، 1423هـ(، 

.157

سورة األعراف، آية: 40.  )10

ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحيح العربية، إسامعيل   )11

دار  )بريوت:  ط4  عطار،  أحمد  تحقيق:  الفارايب، 

العروس،  تاج  العلم للمليني، 1407هـ(، 1953/5. 

للزبيدي، 279/19.

السنن الكربى، أحمد النسايئ، تحقيق حسن شلبي،   )12

ط1 )بريوت: مؤسسة الرسالة، 1431هـ(، 126/9. ح 

)10074(، باب كيف يستأذن.

سورة  وقفات  بلغية،  أرسار  إسلميات.  موقع   )13

الھوامش
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األعراف. ملسات بيانية، فاضل السامرايئ، 157.

يستفاد هذا املعنى من قوله تعاىل: ﴿يُولُِج اللاَّيَْل يِف   )14

الناََّهاِر َويُولُِج الناََّهاَر يِف اللاَّيِْل﴾ ]الحج: 61[، وذلك أن 

إيلج الليل يف النهار هو إدخاله عليه إدخااًل يذهب 

املُدَخل.  زمن  إىل  الزمن  ويقلب  عليه،  املدخول 

الراجحي،  عبدالعزيز  كثري،  ابن  تفسري  رشح  ينظر: 

اإلسلمية.  الشبكة  موقع  عىل  صوتية  دروس 

https://www.islamweb.net.  https://

www.tadars.com

أ.د:  الرشيف،  النبويِّ  الحديث  يف  التكرار  ينظر:   )15

أميمة بدر الدين، مجلة جامعة دمشق، املجلد 26، 

العدد األول + الثاين، 2010، ص83.

ينظر: معجم اللغة العربية املعارصة، د. أحمد عمر،   )16

ط1 )د.م، عامل الكتب، 1429هـ(، 2483/3.

ينظر: املرجع السابق.  )17

شعيب  تحقيق:  ماجه،  بن  محمد  ماجه،  ابن  سنن   )18

العاملية،  الرسالة  دار  )د.م،  ط1  وآخرين،  األرنؤوط 

دم  حرمة  باب   ،)3932( ح   .1297/2 1430هـ(، 

املؤمن وماله، كتاب الفنت.

عىل  الخلف  مسائل  يف  الكبرية  التعليقة  ينظر:   )19

لجنة  تحقيق:  الفراء،  القايض  أحمد،  مذهب 

دار  )د.م،  ط1  طالب،  الدين  نور  بإرشاف  مختصة 

النوادر، 1431هـ(، 175/2.

القايض  السنة،  مصابيح  رشح  األبرار  تحفة  ينظر:   )20

والشؤون  األوقاف  وزارة  )الكويت:  د.ط  البيضاوي، 

اإلسلمية، 1433هـ(، 273/1.

املسمى  الشافعي  الفقه  يف  التدريب  ينظر:   )21

عمر  املنتهي«،  وتهذيب  املبتدي  »تدريب  بـ 

البلقيني، تحقيق نشأت املرصي، ط1 )الرياض: دار 

القبلتني، 1433هـ(، 371/2.

رشح صحيح البخاري، محمد ابن بطال، تحقيق يارس   )22

1423هـ(،  الرشد،  دار  )الرياض:  ط2  إبراهيم،  بن 

ومن دار عىل  ثم عاد،  إذا جامع  باب   ،18/1

نسائه يف غسل واحد، كتاب الغسل.

املسند الجامع، تحقيق وضبط: محمود خليل، ط1   )23

)بريوت، دار الجيل، 1413هـ( 31/19، ح )16475(.

ينظر: املحكم، ابن سيده، 285/1، مادة »كعب«.  )24

ينظر: تاج العروس، الزبيدي، 151/4، مادة »كعب«.  )25

سورة النساء، آية: 33  )26

ينظر: آيات الحج يف القرآن الكريم، صالح املغاميس،   )27

الشبكة  موقع  قبل  من  مفرغة  صوتية  دروس   ،8/6

https://www.islamweb.net اإلسلمية

مادة   ،465/14 منظور،  ابن  العرب،  لسان  ينظر:   )28

»صل«.

ينظر: املرجع السابق.  )29

عليه  الله  صىل   – الله  رسول  قول  هذا  عىل  يدلُّ   )30

اللهم  مؤمتن،  واملؤذن  ضامن،  :”اإلمام   – وسلم 

أرشد األمئة، واغفر للمؤذنني”، الجامع الكبري، جلل 

الدين السيوطي، تحقيق: مختار الهائج وآخرين، ط2 

ح   ،563/3 1426هـ(،  الرشيف،  األزهر  )القاهرة: 

القرآن 	  إعراب  )1415هـ(،  الدين  محيي  درويش، 

وبيانه، ط4، )دمشق: دار الياممة(.

الكريم، 	  القرآن  يف  الحج  آيات  صالح،  املغاميس، 

الشبكة  موقع  قبل  من  مفرغة  صوتية  دروس   ،8/6

https://www.islamweb.net اإلسلمية

العروس من جواهر 	  تاج  الزبيدي، محمد )1984م(، 

د.ط  املحققني،  من  مجموعة  تحقيق:  القاموس، 

)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب(.

رشح 	  األبرار  تحفة  )1433هـ(،  القايض  البيضاوي، 

األوقاف  وزارة  )الكويت:  د.ط  السنة،  مصابيح 

والشؤون اإلسلمية(.

الفقه 	  يف  التدريب  )1433هـ(،  عمر  البلقيني، 

وتهذيب  املبتدي  »تدريب  بـ  املسمى  الشافعي 

فهرس املراجع

املنتهي«، تحقيق نشأت املرصي، ط1 )الرياض: دار 

القبلتني(.

يف 	  الكبرية  التعليقة  )1431هـ(،  القايض  الفراء، 

لجنة  تحقيق:  أحمد،  مذهب  عىل  الخلف  مسائل 

دار  )د.م،  ط1  طالب،  الدين  نور  بإرشاف  مختصة 

النوادر(.

بدر الدين، أ.د أميمة )2010م(، التكرار يف الحديث 	 

النبويِّ الرشيف، مجلة جامعة دمشق، املجلد 26، 

العدد األول والثاين.

الكبري، 	  الجامع  )1426هـ(،  الدين  جلل  السيوطي، 

األزهر  )القاهرة:  ط2  وآخرين،  الهائج  مختار  تحقيق: 

الرشيف(.

ماجه، 	  ابن  سنن  )1430هـ(،  محمد   ، ماجه  ابن 
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.)10150/512( دار  )د.م،  ط1  وآخرين،  األرنؤوط  شعيب  تحقيق: 

الرسالة العاملية(.

تحقيق 	  الكربى،  السنن  )1431هـ(،  أحمد  النسايئ، 

حسن شلبي، ط1 )بريوت: مؤسسة الرسالة(.

دروس 	  كثري،  ابن  تفسري  رشح  عبدالعزيز،  الراجحي، 

صوتية عىل موقع الشبكة اإلسلمية.

البخاري، 	  صحيح  رشح  )1423هـ(،  عيل  بطال،  ابن 

تحقيق يارس بن إبراهيم، ط2 )الرياض: دار الرشد(.

اللغة 	  تاج  الصحاح  )1407هـ(،  إسامعيل  الفارايب، 

العربية، تحقيق: أحمد عطار، ط4 )بريوت:  وصحيح 

دار العلم للمليني(.

صحيح 	  )د.ت(،  الحجاج  بن  مسلم  النيسابوري، 

مسلم، تحقيق: محمد عبدالباقي، د.ط )بريوت، دار 

إحياء الرتاث العريب(.

بحرق، محمد )1414هـ(، فتح األقفال وحل اإلشكال 	 

تحقيق:  الكبري(،  )الرشح  األفعال  المية  برشح 

اآلداب  كلية  )الكويت:  د.ط  النحاس،  مصطفى 

بجامعة الكويت(.

يف 	  )معجم  الكليات  )د.ت(،  أيوب  الكفوي، 

عدنان  تحقيق:  اللغوية(،  والفروق  املصطلحات 

مؤسسة  )بريوت:  د.ط  املرصي،  ومحمد  درويش 

الرسالة(.

ط3، 	  العرب،  لسان  )1414هـ(،  محمد  منظور،  ابن 

)بريوت: دار صادر(.

يف 	  بيانية  ملسات  )1423هـ(،  فاضل  السامرايئ، 

نصوص من التنزيل، ط3، )عامن: دار عامر(.

واملحيط 	  املحكم  )1421هـ(،  سيده  ابن  املريس، 

األعظم، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، ط1، )بريوت: 

دار الكتب العلمية(.

خليل 	  محمود  وضبط:  تحقيق  الجامع،  املسند 

)1413(، ط1 )بريوت، دار الجيل(.

الفيومي، أحمد )د.ت(، املصباح املنري يف غريب 	 

الرشح الكبري، د.ط )بريوت: املكتبة العلمية(.

العربية 	  اللغة  معجم  )1429هـ(،  أحمد  عمر، 

املعارصة، ط1 )د.م، عامل الكتب(.

الفقهية، 	  املوسوعة  )د.ت(،  العلامء  من  مجموعة 

ط1 )مرص: دار الصفوة(.

موقع إسلميات. أرسار بلغية، وقفات سورة األعراف. 	 
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