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اقرتاٌ لفظي اللعب واللَو يف الكزآٌ الكزيه
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ملخص

يقصػ ذػ ا احث ػث حػػس ااقػر ا بيػااف ثػيف حعظػػو ااحهوػبف كااحه ػكف ػو احقػػاآف احكػايـ عػا احيعايػػؽ

ثين عا كثيف عا يقااث عػا عػف افحعػاظن عػف يػث احهلػر كاح حػر ث ػ ؼ ثيػاف ق ػا احقػياؽ احقاآنػو ػو حػؾن
قينثاط احعكائ احقاآنير احيو ي عه ا ذػ ا ا بيػاافن ك حػؾ ثقػهكؾ عػن ت ا قػيقااتن ثاقػيقاات حعظوااحهوػبف

كااحه ػكف ػو اايػات احيػو ابيانػػا ي ػا ػـ عػن ت ا قػينثاطن ثاقػػينثاط احوببػر ثين ػا كثػيف احقػياؽ احقاآنػػون

ككشؼ احث ث قف كاك ذ ا ا بيااف و احقاآف جات و قير عكاضا و خعس قػكا ككػاف عنقػجعا عػا

قغااض كؿ قكاة كيكصو احث ث ثزيا ة احوناير ث ااقر ا بيػااف احهعظػو ػو احقػاآفن حعػا ييق ن عػو عػف كائػ
.باآنير كاعجازير ك ياة

. احه ك احهوب ابيااف:الكممات الدالة

The conjunction of the word “play” and the word
“fun” in the Qur’an (semantic study)
Abstract
This research aims to study the verbal conjugation (play) and (fun) in the Holy
Quran, with differentiation between them and between the nearest words, regarding the
language and the indication, for the purpose to identify the effect in the Holy Quranic
context, to conclude the Qur'anic benefits of this conjugation, by conducting the induction
approach, by extrapolating the words (play) and (fun) in linguistic dictionaries, the verses
in which we are included, and then the conclusion method, b concluding the relationship
between it and the Quranic context. The research revealed that the occurrence of this
conjugation in the Qur’an came in six places in five surah, and was consistent with the
purposes of each surah, and the research recommends to increase the attention to
studying the verbal conjugation in the Qur’an, because it provides many Quranic and
miracle benefits.
Keywords: have a fun, play, conjugation.
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اقرتاٌ لفظي اللعب واللَو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املكدمة.

اح ع
أنزؿ

ِبالمَّ ِه َوَي ْع َم ْل

هلل كاحصبة كاحقبـ عهس قي نا ع ع كعهس آحو كص ثو قجعويف كثو ي ن
ات ِم َن الظُّمُم ِ
الصالِح ِ
ِ
ات إِلَى ُّ
الن ِ
وور َو َم ْون ُي ْوؤ ِم ْن
اهلل يثااؾ كيواحس احقاآف احكايـن لِ ُي ْخ ِر َج الَِّذ َ
آم ُنوا َو َعممُوا َّ َ
َ
ين َ
ات تَ ْج ِري ِم ْن تَ ْح ِتها ْاْلَ ْنهار َخالِ ِد َ ِ
صالِحا ي ْد ِخ ْم ُه ج َّن ٍ
وه ِرْزقًوا[احطػبؽ ُُ] جػات
س َن المَّ ُه لَ ُ
يها أ ََب ًدا قَ ْد أ ْ
َ
َ ً ُ
ين ف َ
َ
َح َ
َُ

عوج انز ثأحعاظو كققاحيثون إ ا يأعؿ احقاائ قكاة عنون كج ذا ييعا ثأحعاظ كققاحيب كبصص يعيزذا عف غياذا عف احقكا

هكؿ قكاة شخصػير عقػيقهر خاصػر ث ػان كعػف ذنػا جػاتت ذػ ة اح ااقػر يث ػث ابيػااف حعظػو ااحهوػبف كااحه ػكف ػو احقػياؽ احقاآنػون
كانت ثونكاف ابيااف حعظو ااحهوبف كااحه كف و احقاآف احكايـ ا ااقر

حيرف.

أٍنية الدراسة.

ينثا قذعيي ا ععا يأيو



ضاكاة احكشؼ عف



يثيف عببر ذ ا ا بيااف ثاحقياؽ احقاآنو.
ضاكاة ٌ
اح اجر حس كشؼ عببر يق يـ قك يأخيا ق ذ يف احهعظيف عهس ااخا ثاحقياؽ احقاآنو.




ت ابيااف افحعاظ و احقاآف احكايـ كعن ا حعظو ااحهوبف كااحه كف.

اح اجر حس اقينثاط اح ايات احقاآنير احيو ي عه ا ذ ا ا بيااف.

مشكلة الدراسة.

ي اكؿ ذ ة اح ااقر اإلجاثر عهس افقئهر اايير

ت ابيااف حعظو ااحهوبف كااحه كف و احقاآف؟



عا



كعا عببر ذ ا ا بيااف ثاحقياؽ احقاآنو اح م كا يو؟
ذ يف احهعظيف عهس ااخا ثاحقياؽ احقاآنو؟



عا عببر يق يـ قك يأخيا ق



عا اح ايات احقاآنير احيو ي عه ا ذ ا ا بيااف؟

حدود الدراسة.

ييناكؿ ذ ة اح ااقر جعيا اايات احيو ابياف ي ا حعظو ااحهوبف كااحه كف و احقاآف.

أٍداف الدراسة.

ي ؼ ذ ة اح ااقر حعا يأيو




احكشؼ عف

ت ابيااف حعظو ااحهوبف كااحه كف و احقاآف.

ثياف احوببر ثيف ذ ا ا بيااف كاحقياؽ احقاآنو احكاا يو.

ذ يف احهعظيف عهس ااخا ثاحقياؽ احقاآنو.



ثياف عببر يق يـ قك يأخيا ق



ثياف اح ايات احقاآنير احيو ي عه ا ذ ا ا بيااف.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رواٌ احلديد
الدراسات السابكة.

يعكف حهعيأعؿ قف يػ اؾ قف اح ااقػات احيػو يناكحػت ابيػااف افحعػاظ احقاآنيػر ق ػ ذا ثػااخان عػا قن ػا ق صػت افحعػاظ

ثشػػكؿ عػػاـ قك اقػػت يهػػؾ ا بي اانػػات ػػو قػػياباي ان كاشػػعر عػػف افق ػااا احثيانيػػر كاح ػ ايات احقاآنيػػرن كعن ػػا عهػػس سووبيل

الذكر ال الحصر
-

اعنر اح هيـ احعناف و ابيػااف قحعػاظ احقػاآفف حهػ كيكا ق عػ احوجعػو كع عػ قنػكا اا احيػااث طنطػا َُّْذ ػ كػ اا

يو افحعاظ احيػو ابيانػت ػبث عػاات ػأك ا ػو احقػاآف كابيصػ اا عهػس كػا احشػاذ قػط عػف اايػات قيػس احعلحعػاف ثوػ كػا

افع هػػر عهػػس احقاعػ ة ثكػػبـ احععقػايف عهػػس احعونػػس احوػػاـ حعع هػػر كيجعوػػكف عػػا اايػػات اف ا يػػث احيػػو كا ي ػػا ابيػااف ػػو
نعس احعكضكعات ككضوا و اشير احكياب احعوػانو احهلكيػر حعحعػاظ احعقيانػر ػـ كػ اا ثوػ ا قػي ؿ ػو كػؿ باعػ ة شػيئان

عػػف كجػػو ا بيػااف ثػػيف احهعظػػيف قك احعونيػػيف احعقصػػك يف حيكضػػيل شػػوت عػػف كائ ػ احيك ػااا ػػو احق ػاآف عػػا نقػػؿ كػػبـ نعػػيس
فع ػػاؿ اثػػف ييعيػػر كاثػػف احقػػيـ كاحشػػنقيطو كاحقػػو م -ا ع ػػـ اهلل جعيو ػان -ػػـ خيعػػا كػػؿ باع ػ ة ث ػ كا عقيضػػس ذ ػ ا ا بي ػااف
اُف

كاح ؼ عف كا ذ ا احعقيضػس ذػك اح ػث عهػس احوعػؿ ثػاحقاآف عػف خػبؿ ػـ ذػ ة احقكاعػ احيػو كػات ػو ذػ ا احكيػاب

كعف خبؿ ذ ا احكصؼ ييضل قف ااقيو يهيقو عا ذ ة اح ااقر ثونايي ا ثابيااف افحعاظ و احقاآف كيعياؽ ػو قعػكا عن ػا
احياكيز عهس ابيااف حعظو ااحهوب كاحه كف كع اكحر احكشؼ عػف عببػر ا بيػااف ثاحقػياؽ احػكاا يػو كحػـ ييقػف حػو ا طػبع
عهس ذ ا احكياب.

كثوػ احث ػػث كاحينقيػػب حػػـ قجػ ااقػػر يناكحػػت ابيػااف حعظػػو ااحهوػػبف كااحه ػػكف عػػف يػػث ثيػػاف عببي عػػا ثاحقػػياؽ احقاآنػػو

اح م ابيانيا يو.
ميَجية البحث.
يقيضو طثيور ذ ة اح ااقر قهكؾ احعن جيف احياحييف عف عناذت احث ث احوهعو
ُ -احعن ت ا قيقاائو اح م يقكـ عهس جعا اايات احيو ابياف ي ا احهعظاف.
ِ -احعػػن ت احي هيهػػو ا قػػينثاطو احقػػائـ عهػػس ي هيػػؿ احثيانػػات احنايجػػر عػػف ا ق ػيقاات كاقػػينثاط احوببػػات ثين ػػا كثػػيف
احقياؽ احقاآنو.

خطة البحث.

ييككف ذ ة اح ااقر عف عق عر كيع ي كعث يف كخايعر.

التمهيد :و ثياف ععا ات عنكاف احث ث ا بيااف احهوب احه ك اح حر.

المبحث اْلول :بيان العالقة بين اقتران هذين المفظين ،والسياقات التي ورد فيها.

المبحث الثاني بيان عالقة تقديم أو تأخير أحد المفظين عمى اآلخر بالسياق القرآني ،وفيه مطمبان:
المطمب اْلول :عببر يق يـ ااحهوبف عهس ااحه كف ثاحقياؽ احقاآنو.

المطمب الثاني :عببر يق يـ ااحه كف عهسااحهوبف ثاحقياؽ احقاآنو.

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)3و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 799
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اقرتاٌ لفظي اللعب واللَو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبحث الثالث بيان الهدايات القرآنية التي يحممها هذا االقتران.

الخاتمة ك ي ا عا يكصهت حيو اح ااقر عف نيائت كيكصيات.

كصهس اهلل عهس قي نا ع ع كآحو كص ثو كقهـ.

التنَيد :يف بياٌ مفزدات عيواٌ البحث :االقرتاٌ ،اللعب ،اللَو ،الداللة.
اذيـ احوهعات ب يعان ك ي ان ثاقينثاط اح

ت احقاآنير احناشئر عف اايات احعيشاث ات كحعت نظاذـ كاك ابيااف ػو

احقاآف ثيف افحعاظ يػااة كثػيف احجعػؿ كافقػاحيب يػااة قخػال اجي ػ كا ػو احكشػؼ عػف

ت ذػ ا احػيبزـ يعػا ثين ػان ك ااقػي ـ

ابيااف ققعات اهلل اح قنس كابيااف اإليعاف ثاحوعؿ كابيااف نزاؿ احقاآف ثإنزاؿ احليث كغياذا.
أوالً :االقتران :لغة واصطالحاً.
ف كهعر اا بياافف قصه ا عف ابى ىاىفف كي ؿ و احهلر عهس قصهيف ص ي يف "ق ػ ذعا يػ ؿ عهػس جعػا شػوت حػس
شػػوت كااخػػا شػػوت ينيػػأ ثقػػكة كشػ ة"اِف كبػػاؿ افصػػع انو "ا بيػااف كػػا ز كاج ػػو ككنػػو اجيعػػاع شػػيئيف قك قشػػيات ػػو
عونس عف احعوانو"اّفن ف هعظ اا بياافف ي ؿ عهس ا جيعاع كيككف و افعكا احعونكير قك احعا ير.
كقعػػا اا بيػاافف اصػػطب انن يعػ ٌػاؼ ثأنػػو "احػػيبزـ ثػػيف ععػػا ن ػػكم كععػػا ن ػػكم آخػػا قك قك ػػا قك ثػػيف ععػػا ن ػػكم
كجعهػػر قك ثػػيف عاكػػب كععػػا قك ثػػيف ققػػهكب كآخػػا قك قك ػػا قك ثػػيف جعهػػر اعيػػر كقخػػال ائيقػػر ػػو عكضػػا كا ػ قك
اْف

كظيعر قك كـ قك عونس قك غيا حؾ"

ك اقو افصكحيكف ي ت عنكاف ا حر ا بيااففآف.

كثنات عهس عا قثؽن يعكف ااقر ا بيااف احقاآنو عف نكاح ع ةن كا بيااف ثيف


اح اكؼ احقاآنيرن كابيااف ا و احك ف كااحبـف.



افحعاظن كابيااف حعظو احصبة ثاحزكاة.



ُّها َّ
النِب ُّي اتَّ ِ
ق
افقاحيب كابيااف ققهكب احن ات ثأقهكب طهب احعوؿ احصايل كعا و بكحو يوػاحس َ يا أَي َ
شِ
ُّها َّ
اه ًدا َو ُم َب ِّ
ير[اف زاب ْٓ].
شًار َوَنِذ ًا
اك َ
س ْم َن َ
ُ]ن قك ابياانو ثاحجعهر احعص ايرن كعا و بكحو َ  يا أَي َ
النِب ُّي إَِّنا أ َْر َ



وه[اف ػزاب
المَّ َ

احعكضكعاتن كعا و احقصص احقاآنون

يب ظ ابيااف بصيو اعكقػسف كا ثػااذيـف -عهي عػا احقػبـ -ػو قػكاة عػايـ

كع ـ ابياان عا و قكايو طو قك احصؼ.
ف ذ ا احنكع عف اح ااقات احقاآنير ييعيا ثأذعير عظيعرن يعكف جعاح ا ثعا يأيو


يل ػ ؽ عهػػس احثا ػػث يض ػان عػػف اح ػ ايات احقاآنيػػر كاحعكائ ػ احاثانيػػر احيػػو يجني ػػا عػػف ي ػ ثا احق ػاآف احك ػايـن يػػز ا ث ػػا يعان ػان



كشؼ افقااا احثبغير احقاآنير كاحوببات احعيينر ثيف قحعاظو كجعهو كققاحيثو.



يويف عهس عظ احقاآف احكايـ كايجا احعاكؽ ثيف اايات احيو ب يشيثو عهس اح ا ظ.

كاقكخان و اح يف كاحوهـ كينعا ث ا غياة يف يكظع ا و ؿ عشاكؿ احكابا اح م يوياضو.
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ثانياً :المعب :لغة واصطالحاً.

أف

ف قصؿ عا ة احىوبفن ذك "اح ذاب عهس غيا اقيقاعر"
إف

ص ي ان"

كيقاؿ "حوب بف

ا كاف وهو غيػا باصػ ثػو بصػ ان

كباؿ اثف عنظكا "كاحهوب ض احج ٌ "اٖفن كعهيو إف ذ ة احعا ة احهلكير ينطكم و قصه ا عهس احوشكائير و

احيصاؼ كع ـ كجك ذ ؼ حهعوؿ احصا ا عف صا ثو كذو يخيص ثأ واؿ احجكااح.

كاحهوب يككف قك اة صا انا عف احصثياف كيوقثو يوب عف غيا ائػ ة ك يػو اقػيجبب حهعػاح كيػاكيل عػف احػنعس كيعويػؿ

حهوقؿ كذك و احر احضوؼن كوقؿ احطعؿ قك احعيوباٗفن ف احهوب يعيقا حج

عقهو يقيا.

كحق كا ت ذ ة احعا ة احهلكير و احقاآف احكايـ َِ عاةن و ُّ قكاةاَُف.

ثالثاً :المهو :لغة واصطالحاً.

يقكؿ اثف ااس و عا ة اح كف "احبـ كاح
و
ثشوت كااخا عهس ىن ٍث ً
ػافكؿ
شوت عف احي ن ل

ً
احقياس كا
كحى ً ي
يت عف اح لشوت ا ياكيو حلياة .ك ي
عنوي قم اياٍكوي ك يشيلؿ ثو"اُُف.

ػبف صػ ي اف ق ػ ذعا يػ ىؿ عهػس يش ٍػلؿ عػف ىش و
ات كاح اؼ احعوي ٌؿ قص ً
ػوت
ااحهل ػكف كذػك كػ ىؿ ش و
ػكت عػف احهل ٍػك.
ػوت ىش ىػلهؾ عػف شػوت قػ قح ػاؾ .كحى ى ي
ٍ
و
ه كاف يليا احهعظي ق نس يليىا .كيقكحكف ا اقػيأ ىىا اهلل يوػاحس ثشػوت ا ٍحػوى

ل
ععػا
ككصؼ افصع انو اؾ احشوت احعشلكؿ عنػو ثأنػو ععػا يونػو صػا ثو كي عػون يقػكؿ "احه ٍ يػك عػا يشػلؿ اإلنقػاف ٌ
كيوثا عف ك ٌؿ عا ثو اقيعياع ثاحهٌ ك"اُِف .ف عنثوو ذكل احنعسن طهثان حبقيعياع.
يونيو كي ٌعوٌ ...
ل
ط ىػاب
ػكل قك ى
ككصؼ احعااذي م احشوت احعشلكؿ ثو ثأنو عػف بثيػؿ ذػكل احػنعس كاحطػابن بػاؿ "احه ٍ يػك عػا ىش ىػلهىؾ عػف ىذ ن
ص يكؼ عف اح لشػوت"اُّفن كقػعو اح ػكل ث ػ ا حخهػكة عػف احخيػا كفنػو ي ػكم ثصػا ثو يعػا ينثلػواُْف كاحه ػك
 ...كاحهل ٍ يك اح ى
خاص ثعا هر احشثابن

يعوػؿ صػا ثو عػا يشػثا ذػكاة كشػ كيو كيػ ا عػف نعقػو اح ػـ كنعػا اجػر حػس احج ػ احوقهػوآُفن

كذ ا ينقجـ عا عا يقاا عػف قف عنثػا احه ػك ذػك اح ػكلن اإلنقػاف كذػك ػو شػثاثو يينازعػو احخػكاطا كشػ كات احػنعس ثشػكؿ قبػكل
ععا كاف عهيو و احصثا.

كع ٌػاؼ احه ػػك اصػطب ان ثأنػػو "احشػوت احػ م يهيػ ثػػو اإلنقػاف ػػـ ينقضػػو"أُفن ف ػػاحه ك عاذػكف ث ػػكل احػػنعس ك صػػكؿ

ا قيعياع.

كا ت عا ة اح كف و احقاآف ُٔ عاة و ُّ قكاةإُف.

رابعاً اْللفاظ المقاربة لمفظي( :المعب) و(المهو).


(العبث).

ف حكهعر اعثثف و احهلر قصبن ص ي ان ي ؿ عهس احخهط كيقاؿ اعثثف حعف اشيلؿ و قعا حيس عػف شػأنو قك خهػط

و ععهو شيئان عف احهوب كحعف حيس حو بص ص يلاُٖف.

كعػ ٌػاؼ اصػػطب ان ثأنػػو "اايكػػاب قعػػا غيػػا عوهػػكـ احعائ ػ ة كبيػػؿ ذػػك ا شػػيلاؿ ععػػا ينعػػا ثعػػا
ه
اُٗف
يخهط ثوعهو حوثان كيقاؿ حعا حيس يو غاض ص يل اعثثف كاعثث ثو اح ذاف كناير عف يقهثو" .
ف احوثث عف افععاؿ احع عكعر كحـ ي كا و احقاآف

و قيابات اح ـن

ينعػػا كبيػػؿ قف

جات كا ذ ة احعا ة عاييف قطاَِفن
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اقرتاٌ لفظي اللعب واللَو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وون[احشػواات ُِٖ] عهػس حقػاف قػي نا ذػك  كذػك
آيو ًة تَ ْع َبثُ َ
أحدهما :ثصيلر احعوؿ و بكحو يوػاحس أَتَ ْب ُن َ
ون ِب ُك ِّل ِري ٍع َ
وون[احعلعنػكف
يكثخ بكعو والثانية :ثصيلر احعصػ ا ػو بكحػو يوػاحس أَفَ َح ِس ْوبتُ ْم أ ََّن َموا َخمَ ْق َنوا ُك ْم َع َبثًوا َوأ ََّن ُك ْوم إِلَ ْي َنوا َال تُْر َج ُع َ
ُُٓ]



اُِف

ا اقيع اـ اقينكاام يكج و اهلل يثااؾ كيواحس حعنكام احثوث

ككا ت ك حؾ و احقنر احنثكير ع اا انا اِِف.

(الخوض).

ػت احعػػات كغيػػاة .كيخاكضػكا ػػو اح ػ ً
كقصػػهو احهلػػكم يػ ؿ عهػػس "يك ىقػ ً
ػط شػػوت كي خػ و
يث كافعػ ًػا قم
ػكؿ .يقػػاؿ يخ ٍ
ضػ ي
ى
ى
ى
اِّف
ً
ب كاحثاطؿ"اِْف.
كبع ـ"
ى
ضكا كي ى
ك"احخ ٍكض عف احكبـ عا يو اح ىك ي
يعاك ي
اخؿ ي
ى

احخكض احعشو و احعات كي اي يكو ـ اقيوعؿ و احيهثس ثافىعا كاحيصاؼ يون قىم يا ل
ب
كباؿ اثف عنظكا "قىصؿ ى
ي
آِف
عيصاؼ و عاؿ احهٌو يواحس ثعا ياضاة احهٌو" .

كحق كا كا ذ ة احعا ة و احقاآف ُِ عاة و قثا قكاأِفن يػث كا ت ّ عػاات ػو افنوػاـ كاحيكثػر كعػاييف

و قكاة احع ا كعاة و كؿ عف احنقات كاحزخػاؼ كاحطػكا كاحعوػااجن كجعيو ػا ػو قػيابات احػ ـن يقػكؿ افصػع انو
إِف

"كقك ا عا كا و احقاآف كا يعا ي ٌـ احشاكع يو"

ككا ت ك حؾ و احقنر احنثكير ع اا انااِٖف.

خامساً :الفرق بين (المعب) و(المهو).

ايضػػل ععػػا قػػثؽ قف حكػػؿ عػػف ااحهوػػبف كااحه ػػكف

ت خاصػػر ثػػو يعي ػزة ععػػا قػكاة عػػف افحعػػاظن كذ ػ ا ععػػا ينعػػو
اِٗف

كجػك احيػ اا ؼ ػو احقػاآف احكػايـن كحقػ ثػػت حػؾ ثاحػ حيؿ احيطثيقػػو
احعيقااثر و احقاآفن يس

كعػف ذنػػا ينثػا ضػػاكاة ااقػػر احعػاكؽ ثػػيف افحعػػاظ

يخيهط احعوانو احهلكيرن وعهير "احي اخؿ ػو احعصػطه ات

عهس عف قهؾ ثاب اح بر احوهعير ي ي ذا ك صه ا"اَّف.

يزيػ احعػ احيؿ

غعكضػانن كجػب

كيعكف جعاؿ احعاؽ ثيف احهعظيف ثاحنقاط اايير
ُ -عف يث اح حر احهلكيرن نه ظ قف ااحهوبف قصهو اح ذاب عهػس غيػا اقػيقاعر كحكنػو وػؿ

يشػلؿ عػف احكاجثػات عنػو

عا حيس ع عكعان ثينعا ااحه كف ي ؿ عهس ا نشلاؿ عف احع ـ ثليا احع ـ كياؾ افذـ كنث ةن عياثور ح كل احنعساُّف.

ِ -عف يث ا قيوعاؿ نه ظ قف ااحهوبف ييوهؽ ثأععػاؿ احجػكااح كيصػ ا قك ػاة عػف احصػثياف ثينعػا ااحه ػكف ييوهػؽ
ثأععاؿ احقهب كيص ا عف احشثاف.

ّ -عف يث احزعف ااحهوبف يقيلاؽ زعنان قبصا عف ااحه كف.
ْ -عف يث احج

احوقهون ااحهوبف ي ياج حج

عقهو يقيا ثينعا ااحه كف

ٓ -عف يث آ ااة ااحهوبف قبؿ ضا انا عهس احنعسن صػا ثو

يعيقا حج

ييعػا ل يػو كيقصػ

عهس احنعس قكثان ق يثقس صا ثو اذيف ذكاة كش كات نعقو كعف ع اعو

ينطكم عهس عنعوراّّف.

عقهواِّف.

قػيجبب احعػاح ثينعػا ااحه ػكف ضػااة
ا اح ـ كاحلـ.

ٔ -كؿ ح ك حوبن كحيس كؿ احوبف اح كف

ااحه كف

يه ظ احعيأعؿ قف ذ ة افحعاظ جعيو ا يو
عهس حقاف قخكة يكقؼ  أ َْر ِس ْم ُه َم َع َنا َغ ًدا
ك ذكح ا عف ذ م اهلل يواحس باؿ -قث انو-

و ثوػض ػا ت عػف احهوػب -كعػا ػو بكحػو يوػاحس
عف احع عكعاتن
وه لَح ِ
ون[يكقػؼ ُِ]-ن حككن ػا نيػاج غعهػر احػنعس
وافظُ َ
َي ْرتَ ْع َوَي ْم َع ْ
وب َ ِوِا َّنوا لَ ُ َ
ت ا ْل ِج َّن َو ِْ
س إَِّال لِ َي ْع ُب ُد ِ
ون[اح اايات ٔٓ].
َ و َما َخمَ ْق ُ
اْل ْن َ
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اب ػو احشػوت"
كذو عف ا ٌؿف ك"اح اؿ كاحبـ قصبفن ق ذعا ثانػر احشػوت ثأعػااوة ييوهٌع ػا ك ى
ااخػا اضػطا ه
كافصؿ افكؿ ذك عا ي عنان ثو يييكصؿ حس عوا ر احشوت كاح اير حيو ك حر اإلشااة قك حر احهعظ عهس احعونسآّف.
اّْف

كب يككف ذ ة اح حر قك اإلثانر ثقص قك ث كف بص عف احعاعؿ كاحنظا ي ا يكجب احوهـ كاحي ثتأّف.

كاح حر و ا صطبح ذو "ككف احشوت ث احر يهزـ عف احوهـ ثو احوهـ ثشوت آخا كاحشػوت افكؿ ذػك احػ اؿ كاح ػانو
إّف

ذك احع حكؿ"

كذػ ة اح ااقػر جػاتت عيأعهػر ػو ابيػااف حعظػو ااحهوػبف كااحه ػكف ثقصػ اقػينثاط احوببػات ثػيف افحعػاظ

كثياف احعوانو كاح ايات احقاآنير.

املبحث األول:

بياٌ العالقة بني اقرتاٌ ٍذيً اللفظني ،والسياقات اليت ورد فيَا.
ػاف حهوببػر ثػيف ا بيػااف كاحقػياؽ
ابياف ذ اف احهعظاف و احقاآف احكايـ و قير عكاضا و خعس قكان ك يعا يأيو ثي ه
احكاا يو
أوالً :االقتووران اْلول فوووي سوووورة اْلنعوووام ابيػػاف ااحهوػػبف كااحه ػػكف ع ػاييف ي ػػان ػ ة احقػػكاة احعكيػػر "عاضػػت جػػت احعثطهػػيف

احعوان يف حه ؽ كق كاؿ ثوض افنثيات عا قبكاع ـ كيشػاثو كعػاا افعػـ ػو اح جػت احكاذيػر كاحونػا ك -ي ػا -كػا حنوعػر افنوػاـ
كيو م احكا ايف عهي ا كاحي هيؿ ثاح كل"اّٖف.

ِ
ب َولَ ْهٌو َولَ َّ
 باؿ يواحس َ و َما ا ْل َح َياةُ ُّ
ون[افنواـ ِّ] جات قػياؽ
ون أَفََال تَ ْع ِقمُ َ
ين َيتَّقُ َ
مد ُار ْاآل ِخ َرةُ َخ ْيٌر لِمَِّذ َ
الد ْن َيا إَِّال لَع ٌ
ين َك َّذبوا ِبمِقَ ِ
ِ ِ
واِ المَّ ِوه َحتَّوى إِ َذا
ذ ة ااير احكايعر و ثياف اؿ احعشاكيف يكـ يقكـ احقاعرن باؿ -قث انو -قَ ْد َخسَر الَّذ َ ُ
الساع ُة ب ْغتَ ًة قَوالُوا يوا حسورتََنا عمَوى موا فََّر ْ ِ
وون أ َْوَزَارُه ْوم َعمَوى ظُ ُه ِ
ون[افنوػاـ
واِ َموا َي ِوزُر َ
يهوا َو ُه ْوم َي ْح ِممُ َ
اِتْ ُه ُم َّ َ َ
ط َنوا ف َ
س َ
وورِه ْم أََال َ
َج َ
َ َ َْ َ َ

ُّ]ن كاف عف احعناقب قف ي ٌكا اهللي يواحس احناس ثو ذا ث قيقر اح ياة احزائهرن حيقيو كا حآلخاة.
الود ْن َيا ...اآليوة جػات عػا جكاثػان حقػكؿ احعشػاكيف َ وقَوالُوا إِ ْن ِهوي إَِّال َحَياتَُنوا ُّ
كعهيو إف بكحو يواحس َ و َموا ا ْل َح َيواةُ ُّ
الود ْنَيا
َ
ين[افنوػاـ ِٗ]ن قم "يقكحػػكف ف ذػو
ياينػػا احػ نيا كحػك نظػايـ ػػؽ احنظػان حكجػ يـ اح يػػاة احػ نيا حوثػان كح ػكان
َو َمووا َن ْحو ُون ِب َم ْب ُعوووِث َ
كحػػيس ي ػػا شػػوت ثػػاؽ هوهعػػيـ قف كااتذػػا يػػاة قخػػال ي ػػا عػػف احخيػاات عػػا ذػػك قعظػػـ ععػػا ػػو احػ نيا"اّٗف قك جػػات يوهيقػان عهػػس
كيثشيا حهعلعنيف ثأف ااخاة ذو ااذـ كعقيقاذـاَْف.
نا
اؿ احعشاكيف يكـ احقياعرن يوايعان ثقيعر اح نيا كزخاا ا
بصا اهلل يواحس اح ياة اح نيا عهس احه ك كاحهوبن ثصيلر احنعػو كاإل ثػاتن كذػ ا يػ ؿ عهػس قف احكػا ايف ينكػاكف ذػ ة

اح قيقر كيشككف و ص ي ان جات اح صا ثصيلر اكعػا... ...ف حيػ ض ذػ ا احشػؾ كيثطهػون يقػكؿ احجاجػانو "كقعػا احخثػا
ثاحنعو كاإل ثات ن ك اعا ذػ ا

كػ اف كا ف ذػك

جك قكاة افنواـ احعش كف ثاحا عهس احعثطهيف.

اُْف

كػ اف يكػكف حععػا ينكػاة احعخاطػب كيشػؾ يػو"

كذػ ا عيناقػب عػا

كجات بصا اح نيا عهس احهوب كاحه ك عا قف افععاؿ اح يايير ك ياة كعينكعرن "فف احعقصك عف كا اح ياة ذنا عا

ي صؿ ي ا ععا ي ث ا احناس فجهو"اِْف كافكؿ كاحيكا ا كقائا افعكا احيو

ييكهؼ ي ا احعات شيئان عف احيوب ك"كػاف
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اقرتاٌ لفظي اللعب واللَو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افغهب عهس احعشاكيف كاحلاحب عهػس احنػاس احهوػب كاحه ػكن

عػف آعػف كععػؿ صػاح ان .هػ حؾ كبػا احقصػا ا عػائو ػو بكحػو

َ و َما ا ْل َح َياةُ ُّ
الد ْن َيا ...اآلية"اّْف.
يه ظ قف ابيااف ااحهوبف كااحه كف و كصؼ اح ياة اح نيا ٌؿ عهس قف



اح نيا يشلؿ جكااح اإلنقاف كبهثون احهوب ي ؿ عهس عا يشلؿ احجكااح كاحه ك ي ؿ عهس عا يشلؿ احقهباْْف.



اح نيا ثكقو ا قف يقينزؼ طابر اإلنقاف احوقهيرن يس حك كانت و قضوؼ ا ي ان ك حؾ ثاحهوػب كيشػلهو يػس كاف
اغ عف احطابر احوقهيرن ك حؾ ثاحه ك اح م



يعيقا حهج

احوقهو.

اح نيا يشلؿ كبيو عف عا ينعوو كخهؽ فجهون قكات عاش عع اا بصي اا قك طكيبن اح نيا ينقاؽ غاحثا حس احعكااةآْف.
ي كـأْفن اح م يهوب قك يه ك

يشوا ثاف اث عف كحو ك ثعاكا احكبت.



اح نيا قايور احزكاؿ كا نقضاتن



يعكف حإلنقاف احي اا عف قهطاف اح نيا كزخا ان ثإيقاظ عقهو كبهثو حالير قيقي ا.

ين اتَّ َخ ُذوا ِدي َن ُه ْم لَ ِع ًبا َولَ ْه ًوا َو َغَّرتْ ُه ُم ا ْل َح َياةُ ُّ
الد ْن َيا َوَذ ِّك ْر
ثانياً :االقتران الثاني في سورة اْلنعام و بكحو يواحس َ وَذ ِر الَِّذ َ
س لَ َها ِم ْن ُد ِ
ين أ ُْب ِسومُوا
ش ِفيعٌ َ ِوِا ْن تَ ْعِد ْل ُك َّول َع ْود ٍل َال ُي ْؤ َخو ْذ ِم ْن َهوا أُولَِ َ
ون المَّ ِه َولِ ٌّي َوَال َ
ِب ِه أ ْ
وك الَّ ِوذ َ
س َب ْت لَ ْي َ
س ِب َما َك َ
س َل َن ْف ٌ
َن تُْب َ
شراب ِم ْن ح ِم ٍيم وع َذ ِ
ون[افنواـ َٕ]ن جاتت ذ ة اايػر ػو قػياؽ احن ػو عػف عجاحقػر
يم ِب َما َكا ُنوا َي ْكفُُر َ
َ ََ ٌ
س ُبوا لَ ُه ْم َ َ ٌ
ِب َما َك َ
اب أَل ٌ
احكػػا ايف احعقػػي زئيف ث ػ يف اهلل يوػػاحس كاقػػهو اح ػ يف ييكقػػهكف ث ػ ين ـ حي قيػػؽ ع ػ اث ـ اح نيكيػػرإْف غ ػاي ـ اح ػ نيا كقغػػكي ـ
ووووا ِفوي ح ِود ٍ
وو َ ِ
يث َغ ْي ِورِ َ ِوِا َّموا ُي ْن ِس َويَّن َك
َع ِر ْ
ثزخا ان باؿ يوػاحس ِ َ وِا َذا َأر َْي َ
آي ِات َنوا فَوأ ْ
وت الَّ ِوذ َ
ض َعو ْن ُه ْم َحتَّوى َي ُخ ُ
ين َي ُخ ُ
َ
وون فوي َ
ين يتَّقُ َ ِ ِ
ِ
ان فََال تَ ْقع ْد َبع َد ِّ
َّ
وون
سواِب ِه ْم ِم ْون َ
وي ٍِ َولَ ِك ْون ِذ ْك َورى لَ َعمَّ ُه ْوم َيتَّقُ َ
الذ ْكَرى َم َع اْلقَْوِم الظَّوالِ ِم َ
الش ْيطَ ُ
ين * َو َموا َعمَوى الَّوذ َ َ
ُ ْ
وون م ْون ح َ
شْ
الظو ِ
ِّ
وع اْلقَو ْووِم َّ
ين[افنوػػاـ ٖٔ]-
وال ِم َ
[افنوػػاـ ٖٔ]ٔٗ-ن قثػػاز اهلل يوػػاحس ذػ ا افعػػا ػػو صػػيلر احن ػػو -ثقكحػػو فَو َوال تَ ْق ُعو ْود َب ْعو َود الووذ ْكَرى َمو َ
ثوػ كاك ة ثصػػيلر افعػػان اذيعاعػان ثػو كيأكيػ ان حػػو ػػأعا اهلل يوػاحس ثيػػاك ـ كيػ كياذـ ثػػاحقاآف كذ ايايػون حوػػؿ نعكقػ ـ يي ػػاا
عف احكعا كاحعواصو ب ييواض حقخط اهلل كغضثو ثقثب عا كقثتاْٖف.
ك و بكحو يواحس اتَّ َخ ُذوا ِدي َن ُه ْم لَ ِعًبا َولَ ْهًوا[افنواـ َٕ] حر عهس ثشاعر جاـ ذل ت احكعاان ك حؾ عف خبؿ عا يأيو
ف ذل ت احكعاا يكقهكا ثاح يف كاقي قزكا ثو ثكؿ عا قكيكا عػف ج ػ ككقػان حي ققػكا عصػاح ـ ثػ ق وهي ػـ ثاحهوػبن كاحعكػات


كاحيص يراْٗف...ن يس ا عا يوثت جكاا ـ ان طكا حعقعؿ ثقهكث ـ كاقيعاكا ثاحعضو خهؼ يهثير قذكائ ـن كذك ااحه كف.


ف كصؼ احقاآف و ىؿ ايخا ذـ ثأنو احوب كح ػكف يػ ؿ عهػس قف ذػ ا ا قػي زات ثاحػ يف اقػيلاؽ زعنػان طػكيبن عػف قععػااذـ



ف كصؼ احقاآف وؿ ايخا ذـ ثأنو احوب كح كف ي ؿ عهس نػكع عػف اإلذانػر حعػف قذػاف يػف اهلل كاقػيخؼ ثػون فف

كشلؿ عوظـ عجاحق ـن يس ا عا يوثت جكاا ـن يعكف حؾ عف خكاطاذـ كاقيكحس عهس بهكث ـن حيز ا كا طليانان كظهعان.

ذ يف احعوهيف يص ااف غاحثان عػف احصػثياف كاحقػع ات كعػف ػو عنػزحي ـ كحكػن ـ حػك قععهػكا احعكػا ػو ذػ ا احػ يف كاقػاحيون ف اكػكا
عظـ جاع ـن وا كا عنو كياككة.

يه ظ احعيأعؿ يعا قثؽ قف ذ ا ا بيااف ينقجـ يعاـ ا نقػجاـ عػا قػياؽ قػكاة افنوػاـ كعقاصػ ذان يػث عاضػت حجػاائـ
احكعاا كعنا ذـ و ا اح يف اح ؽ كا قي زات ثػو كثعػف عػا حيػون ككػؿ حػؾ صػا ا عػن ـ ثقػثب ا ييػان ـ ثاحػ نيا كزخا ػا كعػا
ي ا عف احنوـن يعا م ذل ت ثاحضبؿ ث ق عهس ذيئر احهوب ـ قخ

اح ـ ثا ن اا يس غابكا ثاحه ك كيهثير قذكائ ـ كك ا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رواٌ احلديد
ذك اؿ اح نيا يث ق احععيكف ي ا ثاحهوب كين ا ن ك احلاؽ ثاحش كات كاحه ك ي ا.
ين اتَّ َخ ُذوا ِدي َن ُه ْم لَ ْه ًوا َولَ ِع ًبا َو َغَّرتْ ُه ُم ا ْل َح َياةُ ُّ
واه ْم َك َموا
س ُ
ثالثاً :االقتران في سورة اْلعراف باؿ يواحس الَِّذ َ
الود ْن َيا فَوا ْل َي ْوَم َن ْن َ
َن ِ
ون[افعااؼ ُٓ] كذو قكاة عكير يناكحت اح يث عف قػنر اهلل احككنيػر ػو
آي ِات َنا َي ْج َح ُد َ
اِ َي ْو ِم ِه ْم َه َذا َو َما َكا ُنوا ِب َ
سوا لقَ َ
ُ

افعػـ احعخاحعػػرن يػ كي انا حهنػاس ث يػػات اهلل كنوعػػو ػو احكػػكف كخهػػؽ اإلنقػاف كضػػوعو كي ػ ت عػف احوقيػ ة كعػػف جػ كا احيػػاايخ كث ايػػر
احو اكة ثيف اإلنقاف كاحشيطاف ك كا ي ا اهلل يواحس جت احعوان يف عف افعـ احقاثقر ك ػ ا عػف قػهكؾ طػايق ـ كقطػاؿ ػو بصػر

قي نا عكقس  عا اعكف كخٌكؼ عف يكـ احقياعر كقذكاح ا كعابثر احكا ايف كاغب ثاحجنر كعابثر احعلعنيفآَف.

جات ذػ ا ا بيػااف ػو قػياؽ كػا اح ػكاا ثػيف قصػ اب احجنػر كقصػ اب احنػاا ػو ااخػاة ككصػؼ ق ػكاح ـن بػاؿ يوػاحس
ِ
ادى أَصحاب ْاْل ْ ِ
ين
ون * أ َ
يم ُ
َ وَن َ
َه ُوؤَال ِِ الَّ ِوذ َ
سوتَ ْك ِبُر َ
َْ ُ
اه ْم قَوالُوا َموا أَ ْغ َنوى َعو ْن ُك ْم َج ْم ُع ُك ْوم َو َموا ُك ْنوتُ ْم تَ ْ
َع َراف ِر َج ًاال َي ْع ِرفُوَن ُه ْم ِبس َ
اب َّ
الن ِ
َن
ْس ْمتُ ْم َال َي َنالُ ُه ُم المَّ ُه ِب َر ْح َم ٍة ْاد ُخمُوا ا ْل َج َّن َة َال َخ ْو ٌ
اب ا ْل َج َّن ِوة أ ْ
ف َعمَ ْي ُك ْم َوَال أَ ْنتُ ْم تَ ْح َزُن َ
وح َ
َص َ
وح ُ
َص َ
وار أ ْ
وون * َوَنوا َدى أ ْ
أَق َ
وه حَّرمهموا عمَوى ا ْل َك ِ
ون ا ْلم ِ
ِ
ين اتَّ َخو ُذوا ِديو َن ُه ْم لَ ْه ًووا َولَ ِع ًبووا
واِ أ َْو ِم َّمووا َرَزقَ ُك ُوم المَّ ُ
ين * الَّو ِذ َ
واف ِر َ
أ َِف ُ
وه قَوالُوا إِ َّن المَّو َ َ َ ُ َ َ
يوووا َعمَ ْي َنوا م َ َ
[افعػااؼ ْٖ ]ُٓ-يه ػظ احعيأعػؿ ػػو ذػ ا احقػياؽ احشػ ة ػػو يصػكيا احكػاب احػ م يقاقػيو قذػؿ احنػاا كعظػػـ احػثبت احػ م كعػ ذـ
اهلل ثو جاتذـ كعا كع كا ثو كابيااف ااحه كف عا ااحهوبف ينطكم عهس و
عواف عن ا
ذانػػر قص ػ اب احنػػاا ك ع ػػـ اتَّ َخ و ُذوا ِدي و َن ُه ْم لَ ْهو ًووا َولَ ِع ًبووا[افع ػااؼ ُٓ]ن ك يػػو كج ػػاف احكجػػو افكؿ قف اح ػ م

اعيق كا يو قنو ين ـ يبعثكا ثو كعا كػانكا يػو عجػ يف كاحكجػو اح ػانو قن ػـ ايخػ كا احه ػك كاحهوػب ينػان فنعقػ ـ ...كاح يػاة
اح نيا

يلا و اح قيقرن اإلنقاف يطعا و طكؿ احوعا ك قف احويش كك ػاة احعػاؿ كبػكة احجػاةن هشػ ة اغثيػو ػو

ذ ة افشيات يصيا ع جكثان عف طهب اح يف غابان و طهب اح نياآُف.



ي يا احعلعنيف عف عصيا ذل ت احكعاان حيقيقيعكا و اح نيا كي ثيكا عهس ذ م اهلل يواحس.



ثيػػاف عظػػـ جػػاـ احكعػػاان

قعاض ػكا كاقػػي قزكا ث ػ يف اهلل كاقػػكحو َ و َغ َّوورتْ ُه ُم ا ْل َحَيوواةُ الو ُّود ْنَيا[افع ػااؼ ُٓ] قم "خ ػ عي ـ

ثزخا ا كاعيقا ذـ قن ا احلاير احقصكل كي يعؿ قف يككف احهعظ عف ااحلاف كذك عؿت احعـ قم قشثوي ـ كقثطاي ـ"آِف.

ِ
رابعاً :االقتران في سورة العنكبوت :باؿ يوػاحس َ و َما َه ِذ ِ ا ْل َح َياةُ ُّ
ان لَ ْوو
َّار ْاآل ِخ َرةَ لَ ِه َي ا ْل َح َي َوو ُ
الد ْن َيا إَِّال لَ ْهٌو َولَع ٌ
ب َ ِوِا َّن الد َ
ون[احونكثكت ْٔ] يناكحت قكاة احونكثكت عكضكع احع نر كا ثػيبت عػف خػبؿ بصػص افنثيػات عػا قعع ػـ كا عيثػاا
َكا ُنوا َي ْعمَ ُم َ

ث اح ـن حي ثيت احعقهعيف اح يف يػن ـ احكعػاا كصػ كذـ عػف اإلقػبـ ػأعات ثػاحعواكؼ كاحصػثا عهيػو كن ػت عػف احعنكػا ك كػات
قيضان عجاز احقاآفآّف.

جات ابيااف ااحه كف ثػااحهوبف و قياؽ باعػر اح جػر عهػس احكعػاان ثػأف اهلل عنعػا ثػاحخهؽ كاحػازؽ كاإل يػات كاإلعايػر
السوم ِ
ِ
ِ
اِ
كاحثوث ثو احعكت كقف حيس حعصناـ نعا ك ضان و يقي ؽ احوثا ة باؿ يوػاحس َ ولَو ْن َ
سوأَْلتَ ُه ْم َم ْون َن َّوز َل م َون َّ َ
وون * َو َمووا َهو ِوذ ِ ا ْل َحَيوواةُ الو ُّود ْنَيا إَِّال لَ ْهو ٌوو
ض ِمو ْون َب ْعو ِود َم ْوِت َهووا لََيقُووولُ َّن المَّو ُ
َح َيووا ِبو ِوه ْاْل َْر َ
وه قُو ِول ا ْل َح ْمو ُود لِمَّو ِوه َبو ْول أَ ْكثَو ُورُه ْم َال َي ْع ِقمُو َ
واِ فَأ ْ
َمو ً
ِ
وب[احونكثػػكت ّٔ]ْٔ-ن ػػـ يويا ػػكف ثػػأف اهلل ذػػك احخػػاحؽ كاحػػازاؽ كحكػػن ـ يياكػػكف عثا يػػون ا ييان ػان ثزينػػر اح يػػاة اح ػ نيان ح ػ حؾ
َولَعو ٌ
"قعقب اهلل عا قكض و ح ـ عف اح ئؿ ثأف نث ـ عهس قف اح ياة اح نيا كاحخياؿ كقف اح ياة اح انير ذو اح ياة اح ؽ"آْف.
ف احقياؽ اح م كا يو ذ ا ا بيااف ذك قياؽ يقعيو عقكؿ احكعاا احعنكايف حهثوث كاحعواضيف عف احيك ي ن جات
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)3و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 033
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اقرتاٌ لفظي اللعب واللَو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابيااف ااحه كف عا ااحهوبف ي ؿ عهس ي قيا حهكا ايف كبهر اكيااث ث ـ.
كي ؿ ك حؾ عهس عثاحلر و ي قيا اح ياة احػ نيان ك حػؾ عػف خػبؿ يكجيػو اقػـ اإلشػااة اذػ ةف حػس اح يػاة احػ نيان ػو
ِ
يف قف ا بيااف و قػكاة افنوػاـ خػب عػف اقػـ اإلشػااةَ  -و َموا ا ْل َح َيواةُ ُّ
وون
ين َيتَّقُ َ
َّار ْاآل ِخ َورةُ َخ ْي ٌور ِلمَّ ِوذ َ
الود ْنَيا إَِّال لَع ٌ
وب َولَ ْه ٌوو َولَمود ُ
ون[افنواـ ِّ]-ن فف احقياؽ ي ا يقيضو ي قيا اح نياآٓف كعا و قكاة احونكثكت.
أَفََال تَ ْع ِقمُ َ
ِ
سوأَْل ُك ْم
وب َولَ ْهوٌوو َ ِوِا ْن تُ ْؤ ِمُنووا َوتَتَّقُووا ُيو ْوؤِت ُك ْم أ ُ
خامسواً :االقتوران فووي سووورة محموود :بػاؿ يوػػاحس إَِّن َمووا ا ْل َح َيوواةُ الو ُّود ْن َيا لَعو ٌ
وورُك ْم َوَال َي ْ
ُجو َ
أ َْم َوالَ ُك ْم[ع ع ّٔ] كذو قكاة احقياؿن احيو كا ت ي ا عشاكعييون يث اضت عهيو كاغثت احعقهعيف ث ػكاب احج ػا
أٓف

كجػاتت

كثينت اؿ احعلعنيف كاحكا ايف و ايثاع اح ؽ كعابثر كؿ ايؽ عن عا ككشػعت عكابػؼ احعنػا قيف كقكصػا ـ
ٌ
ذ ة ااير احكايعر و قياؽ ـ احكػا ايف كيقثػي ـ كياغيػب احعػلعنيف ثاحج ػا كاحي ػ يا عػف ياكػون بػاؿ –قػث انو -إِ َّن
س ِب ِ
َعمَ ْوو َن
يل المَّ ِه ثَُّم َماتُوا َو ُه ْم ُكفَّ ٌار َفمَ ْن َي ْغ ِف َر المَّ ُه لَ ُه ْم * فَ َال تَ ِه ُنوا َوتَ ْد ُعوا إِلَوى ا َّ
لسو ْمِم َوأَ ْنوتُ ُم ْاْل ْ
الَِّذ َ
ص ُّدوا َع ْن َ
ين َكفَُروا َو َ
َع َمالَ ُك ْم[ع ع ّْ.]ّٓ-
َوالمَّ ُه َم َع ُك ْم َولَ ْن َي ِت َرُك ْم أ ْ
ـ شاع و ثياف افعكا احصا ٌة عف طاعر اهلل احقائ ة حس عوصييو كاح كاف و اح اايفن قاؿ إَِّن َما ا ْل َحَيواةُ ُّ
الود ْنَيا...
صكا "قث انو اح نيا ثأح صكاذا عن احجاذؿ كقعض ا عن احوابؿ ك اصهو قن ا زيا ة قاكا حعف كػاف عقػاك انا كاقػيجبب حػو
ٌ

حع ػػف ك ػػاف عض ػػاك انا حكن ػػو قػ ػايا ا نصػ ػااـ ثخ ػػبؼ عػ ػاة ا جيع ػػاع عه ػػس احػ ػ يف ع ػػف ق ػػاكا احوه ػػك ثاإلق ػػبـ إن ػػو ث ػػاؽ عه ػػس
إٓف
ورُك ْم[ع ع ّٔ].
اح كاـ"
كاهلل يواحس يليو احعيقيف قجكاذـ و اح اايفن قاؿ يشجيوا ح ـ ِ َ وِا ْن تُ ْؤ ِمُنوا َوتَتَّقُوا ُي ْؤِت ُك ْم أ ُ
ُج َ

جات احقصا ثصيلر ا نعا...ف احيو يجوت حخثا يج هو احعخاطب ك ي ا ص يو كيعي يجاب وػؿ حشػوت كنعيػو

عف غياةآٖفن ككأف احعونس نعو احهوب كاحه ك عف كؿ شوت

اح ياة اح نيان

ة قيقر

ينكاذا

جاذؿ قك عوان .

اعمَموا أ ََّنموا ا ْلحيواةُ ُّ ِ
وب َولَ ْه ٌوو َو ِزي َنو ٌة َوتَفَوا ُخٌر َب ْيو َن ُك ْم َوتَ َكواثٌُر ِفوي
الود ْن َيا لَع ٌ
َ ََ
سادساً :االقتران في سورة الحديد باؿ يوػاحس ُ ْ 
ِ
يد َو َم ْغ ِف َورةٌ
اب َ
ش ِود ٌ
صفًَّار ثَُّم َي ُك ُ
ْاْل َْم َو ِال َو ْاْل َْوَال ِد َك َمثَ ِل َغ ْي ٍث أ ْ
اموا َوِفوي ْاآلخ َورِة َعو َذ ٌ
َع َج َب ا ْل ُكفَّ َار َن َباتُ ُه ثَُّم َي ِه ُ
يج فَتََار ُ ُم ْ
ون ُحطَ ً
ان َو َمووا ا ْل َح َيوواةُ الو ُّود ْن َيا إَِّال َمتَوواعُ ا ْل ُغوُور ِ
ور[اح يػ َِ] يضػعنت ذػ ة احقػػكاة كػػا آيػات اهلل كب ايػػو ػػو عخهكبايػػو
ِمو َون المَّو ِوه َو ِر ْ
وو َوو ٌ

كنوعػػو كق ضػػاحو عهػػس عثػػا ة كاحي ػ يا عػػف احنعػػاؽ كقذهػػو كاح ػػث عهػػس ي ػ ثا آيػػات اهلل يوػػاحس ك وػػؿ عػػا ياضػػيو عػػف اإلنعػػاؽ

كاحج ا  ...كاحي كيا ثااخاة كع ـ ا نشلاؿ ثاح نيا احعانير ك كا ق كاؿ احقاثقيف حبعيثاا ث ـاٗٓف.
ص ِّودقَ ِ
صود ِ
وووا
ين َوا ْل ُم َّ
ػض عهػس احصػ بات كاإلنعػاؽ بػاؿ يوػاحس إِ َّن ا ْل ُم َّ
ِّق َ
ات َوأَقَْر ُ
كجػات ذػ ا ا بيػااف ػو قػياؽ اح ٌ
ِ
ون َو ُّ
اِ ِع ْن َود َرِّب ِه ْوم
سومِ ِه أُولَِو َك ُه ُوم ال ِّ
اع ُ
صودِّيقُ َ
يم * َوالَِّذ َ
ف لَ ُه ْم َولَ ُه ْم أ ْ
س ًنا ُي َ
المَّ َه قَ ْر ً
و َ
الش َ
وه َد ُ
آم ُنوا ِبالمَّوه َوُر ُ
وا َح َ
ين َ
َجٌر َك ِر ٌ
ِ
ين َكفَروا وَك َّذبوا ِب ِ
ِ
اب ا ْل َج ِح ِ
ويم[اح يػ ُٖ ]ُٗ-ثوػ ثيػاف ػاؿ احقػو ات كافشػقيات ػو
لَ ُه ْم أ ْ
وح ُ
َص َ
ورُه ْم َوالَّذ َ ُ َ ُ َ
آيات َنوا أُولَ و َك أ ْ
َجُرُه ْم َوُن ُ
ااخاة جاتت اإلشااة و ذ ة ااير حس ض قثب احثخؿن كذك ب اقيثقات احعاؿ إلنعابو و ي قيػؽ حػ ات احػ نيان " ضػاب
ح ـ ع ؿ اح ياة اح نيا ث اؿ ع قاة عهس قن ا زائهر ي قي انا ح اصه ا كيزذي ان ي ان فف احيوهؽ ث ا يوكؽ عف احعبح"أَف.

كجػات ذػ ا احػ ـ ثصػػيلر اح صػػا ثاقػيخ اـ ق اة ا نعػػا...ف حيكشػػؼ ػاؿ احنػػاسن ػـ عػػا عػػف احجػاذهيف احعلعهػػيف احعلػػاعيف

ثاح نيان جاتت ذ ة ااير حينثو عقكح ـ قك قن ـ عف احعييقظيفن جاتت حيكشؼ قيقر اح نيا كيلكػ عػا ق اكػكة عػف ككن ػا زائهػر
(اعمَ ُموا) حه حر
ي ثيكف عهس عا ذـ عهيو عف احصبح ك ين اكف كان اا احكا ايفن كح حؾ ا يي ت ذ ة ااير ثقكحو يواحس ْ
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l Hadid: ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? (????? ??????) The conjunction of the word “play” and the word “fun” in the Qur’an (semantic study

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رواٌ احلديد
أُف

كاحينثو حس عظيـ خطاذا.

قيهقس عف قيقر ذو ج ياة ثيكجو اف ذاف حي ا
عهس قف عا ي
كحكػػف عػػا عهػػر كصػػؼ احػ نيا ػػو قػػكايو افنوػػاـ كع عػ ثأن ػػا احوػػب كح ػػكف قػػطن ثينعػػا ػػو قػػكاة اح يػ كصػػعت ثػػأعكا
زائ ة؟ ف احقا و حػؾ يوػك حػس احقػياؽن قػياؽ قػكاة افنوػاـ كػاف ػو احينعيػا عػف ػاؿ احكػا ايف احػ يف كػ ثكا ثاحثوػث كقػياؽ
قػػكاة ع عػ كػػاف ػػو احػ عكة حػس احج ػػا ػػو قػػثيؿ اهلل كاح ػػث عهيػػو كحكػػف قػػياؽ قػػكاة اح يػ كػػاف عخيهعػػا يعاعػانن

جػػات ػػو

اح ػث عهػػس اإلنعػاؽ ػػو قػػثيؿ اهلل يوػاحس كيهػػؾ افعػػكا احقػير احيػػو كصػعت ث ػػا اح يػػاة عايكػزة عهػػس احعػػاؿ ك ػب كقػػثو كاحخػػكؼ

عف ق انون هعا كانت احنعكس عجثكحر عهس ب احعاؿن كاحقياؽ ي عك حه ث عهس نعابػو ػو قػثيؿ اهللن اقػي عس احعقػاـ احعثاحلػر
ون ِزيَن ُة ا ْلحي ِ
اة ُّ
الد ْنَيا[احك ؼ ْٔ] .كاهلل قعهـ.
و ـ اح نيا كعا ي ا عف ق كاؿ نيكير يلام ثاحثخؿن باؿ يواحس ا ْل َما ُل َوا ْلَبُن َ
ََ
املبحث الثاىي:

بياٌ عالقة تكديه أو تأخري أحد اللفظني على اآلخز بالسياق الكزآىي.
ك يو عطهثاف:

املطلب األول :عالقة تكديه (اللعب) على (اللَو) بالسياق الكزآىي.

يق ـ احهوب عهس احه ك و قاثور عكاضان كفف حهقاآف احكايـ " و كضا افحعاظ كاصع ا ثجنػب ثوػض بػر عجيثػر

ق ػ يكػػكف حػػو خطػػكط عاعػػر ػػو احيق ػ يـ كاحيػػأخيا كب ػ يكػػكف ذنػػاؾ عػػكاطف يقيضػػو يق ػ يـ ذ ػ ة احهعظػػر قك يهػػؾ كػػؿ حػػؾ

عااعس يو قياؽ احكبـ كا يقاؽ احواـ و احيوثيا عهس قكعؿ كجو كقث س صكاة"أِف.
كحهعيأعؿ و

حر يق ـ ااحهوبف عهس ااحه كف يكيشؼ و
عوافن عن ا

ِ
ُ -في سورة اْلنعام :باؿ يوػاحس َ و َما ا ْل َح َياةُ ُّ
وون
وون أَفَ َوال تَ ْع ِقمُ َ
ين َيتَّقُ َ
َّار ْاآل ِخ َورةُ َخ ْي ٌور لِمَّ ِوذ َ
الود ْن َيا إَِّال لَع ٌ
وب َولَ ْه ٌوو َولَمود ُ
[افنواـ ِّ]ن ف و يق يـ احهوب عهس احه ك شااة حػس قف احج هػر كهعػا اقػيعاكا ثاحهوػب كا شػيلاؿ ثػافعكا احقػا هر كاحشػكاغؿ
أّف

احثاطهػػر

كا ا عػػا يوثػػت احج ػكااحن انيقه ػكا حػػس عا هػػر ق نػػس كقك ػػا ان طاط ػان كذػػو احه ػػكن

يزي ػ اح ػ نيا عػػف ػػااة ش ػ كاي ـن

ييعهك ـ كيز ا كا ثان ح ا كغابان و حػ اي ان احخطػاب ػو اايػر ييكجػو حهكػا ا كاحعػلعف عهػس ػ قػكاتأْفن احكػا ا يليػا ثاحػ نيا
كاحعلعف ي ب نعقون كععا ي ؿ عهس ذ ا بكحو يواحس َ وَن ْف ٍ
اهوا *
وم َم ْون َزَّك َ
ورَها َوتَ ْقَو َ
سَّو َ
اهوا * قَ ْود أَ ْفمَ َ
س َو َما َ
اها * فَأَْل َه َم َها فُ ُج َ

واها[احشػعس ٕ]َُ-ن كعهيػو ػإف احػ نيا حيقػت ع عكعػر ثػ اي ان فن ػا احطايػؽ احك يػ احػ م يكصػؿ احعػلعف حػػس
واب َم ْون َد َّ
س َ
َوقَ ْود َخ َ
ااخاة كنويع ا باؿ اثف احزثيػا احلانػاطو " كجػو يقػ يـ احهوػب ػو افنوػاـ قنػو احعيقػ ـ ػو احكجػك احػ نيكم عهػس احه ػك كفف قكؿ
اثي ات يوقؿ اإلنقػاف كعيػزة احػو ػاؿ احهوػب كذػك احعطػاثؽ حقػف ا ثيػ اتن ػإ ا اقػيعا قح ػس عػف احيػ ثا كا عيثػاا كشػلؿ يعا يػو

عف احيعكا يعا ثو احنجاة كاحعكز كب ينضاؼ حس احهوب شاغؿ غياة قك يوابثو ي صؿ ثاحعجعكع احلعهر عػف احنظػا ػو اايػات
يوقب اح بؾ"آٔفن ف احه ك عا هر ييثا احهوب ي ا عزي انشلاؿ ثعا

ائ ة عنو ععا ينعا.

ين اتَّ َخو ُذوا ِديو َن ُه ْم لَ ِع ًبوا َولَ ْه ًووا َو َغ َّورتْ ُه ُم ا ْل َح َيواةُ ُّ
الود ْن َيا
ِ -وفي المووع الثاني من سوورة اْلنعوام بػاؿ يوػاحس َ وَذ ِر الَّ ِوذ َ
س لَ َها ِم ْن ُد ِ
ين
ون المَّ ِه َولِ ٌّي َوَال َ
َوَذ ِّك ْر ِب ِه أ ْ
ش ِفيعٌ َ ِوِا ْن تَ ْع ِد ْل ُك َّل َع ْد ٍل َال ُي ْؤ َخ ْذ ِم ْن َها أُولَِ َك الَِّذ َ
س َب ْت لَ ْي َ
س ِب َما َك َ
س َل َن ْف ٌ
َن تُْب َ
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اقرتاٌ لفظي اللعب واللَو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويم وعو َذ ِ
ِ
شوور ِ
ِ
ػخص حنػػا يقػ ـ ااحهوػػبف عهػػس
ون[افنوػػاـ َٕ]ن يشػ ٌ
ويم ِب َمووا َكووا ُنوا َي ْكفُو ُور َ
اب مو ْون َحمو ٍ َ َ ٌ
سو ُوبوا لَ ُهو ْوم َ َ ٌ
أ ُْبسومُوا ِب َمووا َك َ
اب أَلو ٌ
ااحه كف و ذ ة ااير -حهعاة اح انيػر ػو ات احقػكاة -قػثب احجايعػر احثشػور احيػو اايكث ػا ذػل ت احكعػاا احعقػي زئيف ثػ يف
اهلل يوػػاحسن اقػػي اني ـ ث ػ يف اهلل و ػي ـ حهوػػب يػػو يعػػا ت بهػػكث ـ يػػس قصػػثل اقػػي زالذـ ح ػكان ع ضػان اقػػي قكا عهيػػو

شواا حهعا هر افكحس احيو ث قكا ي ا ن ك اح اكير كا ن اان حيينثػو احقػاعا ػب ينزحػؽ
احيقثيل كاحكعي ن يق ـ ااحهوبف يو
ه
انز ب ـ ك ييثا خطكات احشيطاف كعا ايثوكذان ب ي هؾ ك بك ـ.
ػأم وػؿ غيػاةن كػاحيكحو قك اإلعػااضن فف ذػ ا احعوػؿ يػ ٌؿ عهػس
كح حؾ جات افعا اإلح و ثاحعوؿ اﭐ ﱎف كحػـ يػا ث ٌ
بػ ؼ احشػػوت حقهػػر ا عيػ ا ثػػوأٔفن كذػ ا عػػيف عػػا يقػػي قو ذػػل ت احعقػػي ينكف ثػ يف اهلل ػػـ يقػػي قكف عػ ـ ا عيػ ا ث ػػـ
كاحيقهيؿ عف شأن ـ كيجاذه ـن ً
أعا احنثو  كعف يصهل حو احخطاب قف ي اكذـ كيعاابكذـ.
ّ -قوووال تعوووالى فوووي سوووورة محمووود إَِّنموووا ا ْلحيووواةُ الو ُّ ِ
سوووأَْل ُك ْم
ووب َولَ ْهو ٌووو َ ِوِا ْن تُ ْؤ ِم ُنووووا َوتَتَّقُووووا ُيو ْ
ووؤِت ُك ْم أ ُ
وود ْن َيا لَعو ٌ
ََ
ووورُك ْم َوَال َي ْ
ُجو َ
َ
أ َْم َوالَ ُك ْم[ع ع ّٔ] كيه ظ احعيأعؿ و ابيااف ااحهوبف كااحه كف و ذ ا احقياؽ قف يق ـ ااحهوبف عهس ااحه كف
ثػ قكا ثاحهوػب كانشػلهكا
و ذ ا احعقاـ ي ؿ عهس ع اا ؿ ا ن اا كاإلغاات احيو يصنو ا احػ نيا ػو بهػكب احكعػاا

عػػف اح ػ ؼ احائيقػػو عػػف خهق ػػـن يػػس ا عػػا قن كػػت ج ػكاا ـ انيقه ػكا حعا هػػر احه ػػك اح ػ م خػػاحط ػػب اح ػ نيا يػػو

شلاؼ بهكث ـن كاف ذع ـ ذك ي قيؽ احعيور كاحاكض خهؼ ذكل احنعس يث كاف.


يو ي يا حهعلعنيف عف احكبكع و ىشاؾ اح يػاة احػ نيان يضػهكا احقػثيؿ كيياكػكا احج ػا ػو قػثيؿ اهلل احيعػا م ػو
احهوب ي ا يكبػا ػو ػخ احه ػكن كذػ ا ييناقػب عػا احقػياؽ احػ م ي ػض عهػس احج ػا ن حي ػ ا احعػلعف كييػيقظن يقػكؿ
اثػػف عاشػػكا "كاحهوػػب احعوػػؿ احػ م يايػ ثػػو اعهػػو اح ػػزؿ كف اجينػػات ائ ػ ة كأ وػػاؿ احصػػثياف ػػو عػػا ـ كاحه ػػك

ععا ي يـ حو كيك عقهو ...كشث ت ق كاؿ اح ياة
احوعؿ اح م يوعؿ حصاؼ احوقؿ عف يوب احج و افعكا يه ك ٌ
اح نيا ثاحهوب كاحه ك و ع ـ يايب احعائ ة عهي ان فن ا انيػر عنقضػير كااخػاة ذػو اا احقػااا كذػ ا ي ػ يا عػف قف
ي عه ـ ب ح ائ احويش عهس احزذا ة و عقاثهر احو ك كييهك حس عقاحعيون إف حؾ يلام احو ك ث ـ"إٔف.



يػػو نػػكع عػػف احػ ـ غيػػا احعثاشػػا حهكعػػاا احعيجػػاذهيف قيقػػر اح يػػاة

ثاحهوب ي ا كععا

شؾ يو قف احاجاؿ

يطيقكف قف ينوي ـ ق

ػػـ كاحصػػثياف اب ػ م احيعييػػز ين ػكا ػػو احػ نيا كان عك ػكا
ثصعر عف صعات احصثياف.

ِ
اعمَمووا أ ََّنموا ا ْلحيواةُ ُّ ِ
َم َوو ِال
الود ْن َيا لَع ٌ
َ ََ
وب َولَ ْه ٌوو َو ِزي َنو ٌة َوتَفَوا ُخٌر َب ْيو َن ُك ْم َوتَ َكواثٌُر فوي ْاْل ْ
ْ -وفي سورة الحديود بػاؿ يوػاحس ُ ْ 
ِ
ون المَّ ِوه
اب َ
ش ِد ٌ
يد َو َم ْغ ِف َورةٌ ِم َ
صفًَّار ثَُّم َي ُك ُ
َو ْاْل َْوَال ِد َك َمثَ ِل َغ ْي ٍث أ ْ
اما َوِفي ْاآلخ َرِة َع َذ ٌ
َع َج َب ا ْل ُكفَّ َار َن َباتُ ُه ثَُّم َي ِه ُ
يج فَتََار ُ ُم ْ
ون ُحطَ ً
ِ
الد ْن َيا إَِّال َمتَاعُ ا ْل ُغ ُر ِ
ان َو َما ا ْل َح َياةُ ُّ
وب
َو ِر ْ
و َو ٌ
ور[اح ي َِ] بصات ذ ة ااير ق كاؿ احناس و اح نيا و قير قعكا لَع ٌ
َولَ ْهٌو َو ِزي َن ٌة َوتَفَا ُخٌر َب ْي َن ُك ْم َوتَ َكاثٌُر ِفي ْاْل َْم َو ِال َو ْاْل َْوَالِد[اح ي َِ]ن ثػ قت ثاحهوػب كب عيػو عهػس احه ػكن فنػو قكؿ ع اا ػؿ ا ييػاف
ثاحػ نيا كا نشػلاؿ ث ػا ػػك عايثػر يقػثؽ احه ػػك كحككنػو عيوهقػان ثػػاحجكااح كاحيعػا م يػو يجوػػؿ بهػب احعػات عيوهقػان ثاحػ نيا ذيػان عػػف
قيقي ا ـ ينيقؿ حس احه ك كذك انو افعكا احيو كصعت ث ا اح يػاة ػو ذػ ة اايػرن يقػكؿ شػيخ احععقػايف احطثػام "اعهعػكا قي ػا
احناس قف عياع اح ياة احػ نيا احعوجهػر حكػـ عػا ذػو حوػب كح ػك ييع لك ػكف ثػو كزينػر ييزلينػكف ث ػا كيعػاخا ثيػنكـ يعخػا ثوضػكـ
عهس ثوض ثعا قكحس ي ا عف اياش ا ...كيثاذو ثوضكـ ثوضان ثك اة افعكاؿ كافك "أٖف.
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l Hadid: ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? (????? ??????) The conjunction of the word “play” and the word “fun” in the Qur’an (semantic study

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رواٌ احلديد
يجهت يعا قثؽ كعر يق ـ ااحهوبف عهس ااحه كف و احقيابات احقاآنير احيو ابيانا ي ا كحك كا ا عهس عكس حػؾ
احياييبن حعق احعونس كضاعت احهطائؼ.

املطلب الثاىي :عالقة تكديه (اللَو) على(اللعب) بالسياق الكزآىي.

نزؿ ذ ا احقاآف عهس قعهس اجات اح بر كاإلعجاز كحق ثت قنو عا عف حعظر يػو ييقػ ـ قك ييػأخا

ح كعػر ث يوػر كقػا

ثيانو عوجزن ك يعا يأيو ثياف قا يق ـ ااحه كف عهس ااحهوبف و احقياؽ احقاآنون يث كا عاييف
ين اتَّ َخ ُذوا ِدي َن ُه ْم لَ ْه ًوا َولَ ِع ًبا َو َغَّرتْ ُه ُم ا ْل َح َيواةُ ُّ
سووا
س ُ
اْلولى في سورة اْلعراف باؿ يواحس الَِّذ َ
واه ْم َك َموا َن ُ
الود ْن َيا فَوا ْل َي ْوَم َن ْن َ
ِ
ون[افعػااؼ ُٓ] يه ػظ احعيأعػؿ قف يقػ ـ حعػظ ااحه ػكف عهػس ااحهوػبف ييناقػب عػا عظػـ
آي ِات َنوا َي ْج َح ُود َ
اِ َي ْو ِم ِه ْم َه َذا َو َما َكوا ُنوا ِب َ
لقَ َ
جاـ احكعاا.

ب ييقاتؿ احقاعا عا اح نب اح م ابيا و قص اب احناا اقي عس قف ي اع ـ اهلل يوػاحس عػف خيػاات احجنػر عهػس ك اي ػا؟

عو احجنر ينػاثيا ك ي ػا عػف اح عػاا كاحػازؽ احػك يا عػا

عػيف اقت ك خطػا عهػس بهػب ثشػا كع عػا ق ػاض قذػؿ احجنػر

كحكف اهلل جوه ا ع اعر عهس احكا ايف؟ جات احا ك يو ثياف حوظػـ جايعػر احكعػاا
عف ذ ة احخيااتن هف ينقص عن ا شوتن ٌ
ِ
واِ َيو ْوو ِم ِه ْم َه و َذا[افعػااؼ ُٓ] كذ ػ ا كعػػاؿ احوػ ؿ
سو ُ
س ووا لقَو َ
واه ْم َك َمووا َن ُ
كي قيػػؽ حكعػ اهلل يوػػاحس ثعوػػابثي ـ ثاحع ػػؿ فَووا ْل َي ْوَم َن ْن َ
يث ئ ثػااحه كف يوجيبن حهقاعا ث كا احعا هر احيو كصؿ حي ػا ذػل ت عػف ا ن طػاط ػو احقػخاير كاحيعػا م ثا قػي زاتن كاحػ م
ػثوت
ػهثت اا ي ػػـ لابػكا ثزخاا ػػا كقشػ ٍ
يػ ؿ عهػػس يوهػػؽ بهػػكب احكعػػاا ثاحػ نيا ا ػان عػػف قععػػااذـن يػػس عػػع ث ػػا بهػػكث ـ كقػ ٍ
جاقت بهكب احعجاعيف عهس وه ـ.
قذكاتذـ كقثطاي ـ ـ جات ثو حؾ كا ااحهوبف ي ي اا عف احعا هر افكحس احيو ٌ

ف احيق ػ يـ جػػات ذنػػا ع ااعػػاة حجػػك قػػياؽ قػػكاة افع ػااؼ اح ػ م عػػا حػػس احي ػزاـ ذ ػ م اهلل يوػػاحس كا جيعػػاع عهػػس

كهعيػػو يق ػ يـ ااحه ػػكف يعي ػ احي ػ يا عػػف خطػػا عظػػيـ ينػػا و عقصػػك احقػػكاةن كذػػك ا جيعػػاع عهػػس احثاطػػؿاٗٔفن كا نلعػػاس ػػو

احش كات كاحلعهر احيو يص ٌ عف ذ م اهلل يواحس.
ـ ف يق يـ ااحه كف عهس ااحهوبف ييناقب عػا ػاؿ قصػ اب احنػاا ػو ااخػاةن عػف ع ػاـ احهوػب احائيقػير اقػيجبب
احعػاح كعػف ع ػػاـ ااحه ػكف

ػا اح ػػـن كػاف افنقػب كػػا احه ػك قك نن حييناقػػب احعقػاؿ عػا احعقػػاـن احكعػاا ػو شػ ة ككػاب عظػػيـ

كذـ ييعهؾ بهكث ـن كاف عف افنقب ي كياذـ ثه كذـ ثاح نيا بثؿ ي كياذـ ثاحهوب ث يف اهلل يواحس.
ٌ
كيػػأخا كاااحهوػػبف ذنػػا عػػا قف كػػؿ ح ػػك حوػػبن حهيأكي ػ كإلح ػػاؽ عزي ػ عػػف اح ػ ـ ثاحكعػػاان ثيشػػثيو وه ػػـ ثعوػػؿ احصػػثياف

احوػػاث يف احجػػاذهيف كعكابػػب ق وػػاح ـن كيشػػنيوان ح ػػاح ـن ي ػ ي انا حهعػػلعنيف عػػف عػػابثي ـ احكخيعػػر ك يػػس
احكعاا ثايئر عف ا قي زات ثاح يفن

ييػػكذـ احقػػاعا قف جػكااح

ااحهوبف عيوهؽ ثاحجكااحن اقي عس احقياؽ كاة.

ِ
ب َ ِوِا َّن الد َ ِ ِ
الثانية :في سورة العنكبوت :باؿ يواحس َ و َما َه ِذ ِ ا ْل َح َياةُ ُّ
ان لَ ْوو َكوا ُنوا
وي ا ْل َح َي َوو ُ
الد ْن َيا إَِّال لَ ْهٌو َولَع ٌ
َّار ْاآلخ َورةَ لَه َ
ون[احونكثػكت ْٔ] يه ظ قف يق يـ كا ااحه كف يو يكثيخ حهكا ايف كاشااة حس خعر عقكح ـن ػااحه كف عػايثط ثليػاب
َي ْعمَ ُم َ

احوقػػؿن

يقػػي عو ضػػكا احوقػػؿن ثػػؿ يقػػيجيب احعػػات يػػو فذ ػكات نعقػػو طهثػػان حػػ ا ذعػػو قك زنػػو يقػػكؿ احعطونػػو "ثػػ ق
إَف

ث كاااحه كفن فنو و زعاف احشثاب كذػك قك ػا عػف زعػاف ااحهوػبف كذػك زعػاف احصػثا"

كذػ ا ييناقػب عػا احعقػاـ كجػك احقػكاةن
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اقرتاٌ لفظي اللعب واللَو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احعقػاـ يينػػاكؿ ـ احكػا ايف ثقػػثب نكػااذـ احثوػػث كينكػث ـ قػػثيؿ احيك يػ

إُف

كجػػك احقػكاة عشػ كف ثاح ػ يث عػػف احصػااع

ثيف اإليعاف كاحكعا كع نر افنثيات عا قبكاع ـن ابيضس حؾ احث ت ثػااحه كف.
ٌف يق يـ كا ااحه ػكف يػو ي ػ يا غيػا عثاشػا حهعػلعنيفن ا ييػاف ثاحػ نيا يكصػؿ  -ع احػر -حػس احه ػك ي ػا كع ػاؿ
حػؾ ػػاؿ ذػل ت احكػػا ايف احػ يف غػاي ـ احػ نيا ػػأنكاكا احثوػث كقشػػاككا ثػاهلل يوػػاحس كقنكػاكا نوعػػون يػس غػ ا ذع ػـ اضػػات

ش كاي ـ كاعياع نعكق ـن ػ"ب ـ احه كن فف اإلعااض عنو ي قـ عا ة احشا إنو احثاعث عهيو"إِف.

كابيضس احعقاـ كا ااحهوبف ثو ااحه كفن حعزي ي قيا حهكا ايفن احهوب –كعا ققهعنا -يو يشثيو حعوؿ احعػات ثعوػؿ
احصثياف احواث يف احجاذهيف كعكابب ق واح ـ كذل ت احكعاا ثاحلكا و احاكض خهؼ احػ نيا كاحلػاؽ ػو يهثيػر شػ كاي ـ يػس
غ ا اح ـ ك اؿ احصثو احهوكب احعاب حهيعييز.
ك و عقاانر قياؽ قكاة احونكثكت ثقػياؽ قػكاة افنوػاـن يػث جػات كػا ااحهوػبف ثوػ ااحه ػكفن يقػكؿ احػاازم "بػاؿ ذنػاؾ
ح ك كحوبن نقكؿ حعا كاف احع ككا ذناؾ عف بثؿ ااخاة كاظ ااذـ حه قػاة عػو حػؾ احكبػت

حوب كح ك كباؿ ذاذنا

يثو ا قيلااؽ و اح نيا ثؿ نعس ا شيلاؿ ث ان أخا افثو كقعا ذاذنا حعا كاف احع ككا عف بثؿ احػ نيا كذػو خ اعػر يػ عك
احنعكس حس اإلبثاؿ عهي ا كا قيلااؽ ي ا احه ـ

حعانا يعنوو عف ا قيلااؽ يشيلؿ ث ا عف غيا اقيلااؽ ي ػا كحواصػـ
إّف

يوصػػعو ػػب يشػػيلؿ ث ػػا قصػبن كػػاف ذاذنػػا ا قػػيلااؽ قبػػاب عػػف ع عػػو قػ ـ احه ػػك"

ن كحهعيأعػػؿ قف يػ اؾ قف ذػ ا احيوهيػػؿ

ينطثؽ عهس قػكايو احونكثػكت كافنوػاـ ك يصػهل حيوهيػؿ احيشػاثو ثػيف احونكثػكت كقػكايو ع عػ كاح يػ ن

احعػ ككا ي عػا عػف

بثؿ اح نيا كيق ـ ي عا ااحهوبف عهس ااحه كف.
كععا

ث عف احيوهيؽ عهيو و ذ ا احقياؽ عا باحو احكاعانو و اققااا احيكاااف "بكحػو اكعػا اح يػاة احػ نيا

حوػب

كح كف ب ـ احهوػب عهػس احه ػك ػو ذػ ة احقػكاة ػو عكضػويف –قم افنوػاـ -ككػ حؾ ػو قػكايو احقيػاؿ كاح يػ كبػ ـ احه ػك عهػس
احهوػػب ػػو افعػااؼ كاحونكثػػكت .كانعػػا بػ ـ احهوػػب ػػو افك ػػان فف احهوػػب زعانػػو احصػػثا كاحه ػػك زعانػػو احشػػثاب كزعػػاف احصػػثا
اعمَموا أََّنموا ا ْلحيواةُ ُّ ِ
خٌر َب ْيو َن ُك ْم[اح يػ َِ]
وب َولَ ْه ٌوو َو ِزي َنو ٌة َوتَفَوا ُ
الود ْن َيا لَع ٌ
عق ـ عهس زعاف احشثاب يثينو عا كا و اح يػ َ َ َ ُ ْ 
اعمَموا أََّنما ا ْلحياةُ ُّ ِ
ب كهوب احصثياف َ ولَ ْهٌو كه ك احشثاف َ و ِزي َن ٌة كزينر احنقكاف َ وتَفَا ُخٌر كيعػاخا اإلخػكاف
الد ْن َيا لَع ٌ
ََ َ ُ ْ 
إْف

َوتَ َكاثٌُر كيكػا ا احقػهطاف"

يه ػظ قف احكاعػانو يوهػؽ يقػ ـ ااحهوػبف عهػس ااحه ػكف ثقػف احعػاتن كذػ ا ععػا يػو نظػان ػافكحس

ق ييوهؽ كا ااحهوبف و ذ ة ا بياانات ثأعا قف احصثون احكعاا و حػؾ احقػف غيػا ععيػزيف ف وػاح ـ ك ع اقػثيف عهي ػان
باؿ احنثو " ا ا احقهـ عػف ب ػر عػف احصػليا يػس يثهػ "....إٓف كافكحػس قف ييوهػؽ ثػأعا ـ احكعػاا كيشػثيو ق وػاح ـ ثأ وػاؿ
احصػػثياف احجػػاذهيفن يقػػكؿ احلانػػاطو "قعػػا آيػػر افعػااؼ إن ػػا بػػكؿ احعػػلعنيف قذػػؿ احجنػػر خثػػا انا عػػف ػػاؿ احكػػا ايف احعكجثػػر

حيو يث ـ ق عكا و اح كا ااحه كف احشاغؿ عف ا قيجاثر احجاام عا قف احيكهيؼ كاحعقاكؽ حػو احناشػع عػف احهوػبن
احهوب قكحو و احقف احيػو عوظع ػا غيػا قػف احيكهيػؼ ...كحـ يػ كا احهوػب قك نن فنػو جػاا ػو احثػ قة ك ػيف

كجػك

يكهيػؼن كػأف

احكبـ و بكة قف حك بيؿ ف اهلل ع اـ نويـ احجنػر عهػس عػف يػأثط احكعػا كاعيعػ ة كقيثػا احهوػب كاحه ػك عػف كعػاة هػـ يثػاح عػف

عبزعػػر احطثػػا كاح ػػكل"إٔف .ك قال ثػػأف احعقصػػك ذنػػا عػػف كػػبـ احلانػػاطو قف ذػػل ت احكع ػاة ب ػ انشػػلهكا ثاحهوػػب عن ػ نوكعػػر
قظعااذـن كانعا ي اا احهوب ذنا عهس قثيؿ اح ـ غيا احعثاشا ح ل ت .كاهلل قعهـ.
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املبحث الثالث

بياٌ اهلدايات الكزآىية الــيت حينلَا ٍذا االقرتاٌ.
شوي ٍِ و ُه ًودى ور ْحمو ًة وب ْ ِ
ِ
ين[احن ػؿ ٖٗ]ن َ ي ْه ِودي ِب ِوه المَّ ُ
سومِ ِم َ
ََ َ َُ
وه َم ِون اتََّبوعَ
ش َورى ل ْم ُم ْ
حق قنػزؿ ذػ ا احقػاآف ْ ب َيا ًنوا ل ُك ِّول َ ْ َ
ِ ٍ
ِ
الن ِ ِ ِ
الس َالِم وي ْخ ِرجهم ِم َن الظُّمُم ِ
ات إِلَى ُّ
ستَ ِق ٍيم[احعائ ة ُٔ] كيصهل ح ػـ قعػا
ِر ْ
ور ِبِإذْنه َوَي ْهدي ِه ْم إِلَى صَارط ُم ْ
و َوا َن ُه ُ
س ُب َل َّ َ ُ ُ ُ ْ
َ
اح نيا كااخاة كعا قصهل ثو اؿ افكائؿ اح يف قبثهكا عهيو كجوهكة قيكا يػاي ـ ػاهلل يوػاحس بػ قك ع يػو غػ ات احػاكح
إٕف

كذ اير احوقكؿ

ب ث عف اقينثاط ذ ايايو حبنيعاع ث ػان ك يعػا يػأيو ثيػاف اح ػ ايات احعقػينثطر عػف ابيػااف حعظػو ااحهوػبف

كااحه كف و احقاآف
ون[افنواـ ِّ].
تَ ْع ِقمُ َ

ِ
ٓ -باؿ يواحس َ و َما ا ْل َح َياةُ ُّ
ون أَفََال
ين َيتَّقُ َ
َّار ْاآل ِخ َرةُ َخ ْيٌر ِلمَِّذ َ
الد ْن َيا إَِّال لَع ٌ
ب َولَ ْهٌو َولَمد ُ
اح نيا يشلؿ جكااح اإلنقاف كبهثػو ػإ ا عػا اقػيجاب حػس زخا ػا اقػينز ت بػكاة كج ػ ة احثػ نو كاحػ ذنو يعضػو ععػاة

كف قف يشػػوا ثػػو ك ي ػ اؾ قػػاعر عػػاكا احػػزعف



ذعنا"...اٖٕف.
احكثان ح حؾ كاف احنثو  ي عك اهلل ثقكحو " ...ك يجوؿ اح نيا قكثا ٌ

اح نيا با اة عهس قابر احعات عف نعقو كف قف يشوا كحكنو ا يأعؿ ث اح ا كق اؾ قيقي ا ثككن ػا بنطػاة حآلخػاةن
ي اا عف ذيعني ا كحـ يوط ا عف ا ذيعاـ



ثك ػػاة بايػػب قك ثيليػػا ذيأيػػو قك ي ااجػػا احيػػو احص ػ ير ثقػػثب

عا يقي ؽ.

يقي ؽ اح نات ي ا

ين اتَّقَ ْووان ييئيقػا حهعشػاكيف كخػيـ ذػ ة اايػر احكايعػر
لِمَّ ِوذ َ

اح ياة ااخاة ذو اح اا افث ير احيو
وون يػ ؿ عهػػس يػػكثيخ احعشػػاكيف احعنشػػلهيف ثاحػ نيا عػػف ااخػاة قك يػ ؿ عهػػس ي ػ يا حهعػػلعنيف عػػف
ثاقػػيع اـ أَفَو َوال تَ ْع ِقمُو َ
احعصيا حس اؿ ذل ت احعشاكيفإٗف.

ين اتَّ َخ ُذوا ِدي َن ُه ْم لَ ِع ًبا َولَ ْه ًوا َو َغ َّورتْ ُه ُم ا ْل َح َيواةُ ُّ
س َوب ْت
الود ْن َيا َوَذ ِّك ْور ِب ِوه أ ْ
ٔ -و بكحو يوػاحس َ وَذ ِر الَِّذ َ
وس ِب َموا َك َ
سو َل َن ْف ٌ
َن تُْب َ
ش ِفيع ِوِا ْن تَع ِد ْل ُك َّل ع ْد ٍل َال ي ْؤ َخ ْذ ِم ْنهوا أُولَِو َك الَّ ِوذ َ ِ
لَ ْيس لَها ِم ْن ُد ِ ِ
اب ِم ْون
س ُوبوا لَ ُه ْوم َ
ش َور ٌ
ُ
َ
ْ
َ
َ َ
ين أُْبسومُوا ِب َموا َك َ
ون المَّه َولِ ٌّي َوَال َ ٌ َ
ِ
ِ
ِ
ون[افنواـ َٕ]ن يشيا ااير حس جعهر عف اح اياتن عن ا
يم ب َما َكا ُنوا َي ْكفُُر َ
َحم ٍيم َو َع َذ ٌ
اب أَل ٌ
عهس احعلعف ق يخاحط احعقي زئيف و اح يفن يس ين ػ ا ان ػ ااذـن ي ػكف عهيػو احػ يف كيقػيعائ ق وػاح ـ ي ػ ك

كذـ كيعق اح كاب كافجان ي هؾ.



عف آ اا ا غيااا ثاح نيا كا يياف ث ا ايخا اح يف حوثا كح كا.



ف احعكعظر كاح كال كاحص ثر احصاح رن ينق احعلعف عف ا يياف ثاح نيا.

ِ
ين اتَّ َخ ُذوا ِدي َن ُه ْم لَ ْه ًوا َولَ ِع ًبا َو َغَّرتْ ُه ُم ا ْل َح َياةُ ُّ
اِ َي ْوو ِم ِه ْم َهو َذا َو َموا
س ُ
ٕ -باؿ يواحس الَِّذ َ
سووا لقَو َ
واه ْم َك َموا َن ُ
الد ْن َيا فَوا ْل َي ْوَم َن ْن َ
ون[افعااؼ ُٓ] ي م ذ ا ا بيااف احعلعف حس
َكا ُنوا ِبآ َي ِات َنا َي ْج َح ُد َ
احي يا عف عصيا احكا ايف احعيبعثيف ثاح يف قك اح يف جوهكا احه ك كاحهوب ينان ح ػـ بػ جػث ـ عػف اليػر قيقػر احػ نيا

ناحت عن ـ كغعهكا عف قيقي ا و اؿ يقظي ـاَٖف.



عف ققاحيب احقاآف و احكعظ كاحي يا عف ا غيااا ثاح نيا يصكيا اؿ احكعاا يكـ احقياعر كعظػـ جػاع ـ احػ م ابيا ػكة
كثياف ع ح ـ كأنو عا هؿ قعاـ احعيهقون حينعا عف ق واؿ احكعاا كاحعوان يف كيقهؾ احقثيؿ احقكيـ.

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)3و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 033
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اقرتاٌ لفظي اللعب واللَو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
ٖ -باؿ يواحس َ و َما َه ِذ ِ ا ْل َح َياةُ ُّ
ان لَ ْو َكا ُنوا
ب َ ِوِا َّن الدَّا َر ْاآل ِخ َرةَ لَ ِه َي ا ْل َح َي َو ُ
الد ْن َيا إَِّال لَ ْهٌو َولَع ٌ
عف ذ ايات ذ ا ا بيااف



ون[احونكثػكت ْٔ]
َي ْعمَ ُم َ

صكاذا اهلل يواحسن و اا احزكاؿ كاحعنات كااخاة ذو اا احعقاـ كافث ير.
عهس احعلعف قف يثصا قيقر اح نيا كعا ٌ
ف احكعاا احقع ات يثصاكف قيقػر احػ نيان ػـ يظنػكف قن ػا اا احعقػاـ َ وقَوالُوا َموا ِهوي إَِّال َحَياتَُنوا ُّ
ووت َوَن ْحَيوا
الود ْن َيا َن ُم ُ
َ
ووون[احجا يػػر ِْ] كذ ػ ا ا عيقػػا ي ػ و ـ حػػس اايكػػاب
َو َمووا ُي ْهمِ ُك َنوووا إَِّال الوود ْ
َّهُر َو َموووا لَ ُهو ْووم ِبوو َذلِ َك ِمو ْ
وون ِع ْمو ٍووم إِ ْن ُه ْووم إَِّال َيظُُّنو َ
جاائع ـن عف اقي زات ثاح يف كحوب كح ك ...كحك عهعكا قيقر ذ ة اح نيا حعا ابيا كا نكث ـ.

ٗ -باؿ يواحس إَِّنما ا ْلحياةُ ُّ ِ
سوأَْل ُك ْم أ َْم َووالَ ُك ْم[ع عػ ّٔ] يػ ؿ
ب َولَ ْهٌو َ ِوِا ْن تُ ْؤ ِم ُنوا َوتَتَّقُووا ُي ْوؤِت ُك ْم أ ُ
الد ْن َيا لَع ٌ
َ ََ
وورُك ْم َوَال َي ْ
ُج َ
ذ ة ااير عهس


قيقر اح نيا حس زكاؿ كحكن ا يعيف غيا احعػلعف ثقػ اذا كزيني ػان يثػ ق ثاحهوػب ي ػا ػـ ا عػا يعهكػت بهثػو ايخػ ذا

ح كا احيعا م و احهوػب ي ػا يكبػا ػو ػخ احه ػك وهػس احعػلعف قف ي ػ ا احكبػكع ػو ىشػاؾ اح يػاة احػ نيان ػب يضػؿ احقػثيؿ
ك ين اؼ عف قعا اهلل.




ف قثيؿ ي اا اإلنقاف عف قهطاف اح نيا يككف ثاإليعاف كاحيقكل.

ف اإلنقاف ا ق اؾ قيقر اح نيا نجا و اح نيا كااخاة كقكاعو اهلل ثاح كاب كافجا احك يا.

الود ْنيا لَ ِعوب ولَهوو و ِزي َنو ٌة وتَفَوا ُخر ب ْيو َن ُكم وتَ َكواثُر ِفوي ْاْلَموو ِال و ْاْلَوَال ِد َكمثَ ِول َغ ْي ٍ
وث
َُ -باؿ يواحس ْ 
اعمَ ُمووا أ ََّن َموا ا ْل َح َيواةُ ُّ َ
َْ َ ْ
َ
ٌ َ ٌْ َ
ٌ َ ْ َ ٌ
َ
ِ
ون ُح َ
ان َو َما ا ْل َح َياةُ
اب َ
يد َو َم ْغ ِفَرةٌ ِم َن المَّ ِه َو ِر ْ
ش ِد ٌ
و َو ٌ
صفًَّار ثَُّم َي ُك ُ
أْ
اما َوِفي ْاآلخ َرِة َع َذ ٌ
َع َج َب ا ْل ُكفَّ َار َن َباتُ ُه ثَُّم َي ِه ُ
يج فَتََار ُ ُم ْ
طً
الد ْن َيا إَِّال َمتَاعُ ا ْل ُغ ُر ِ
ُّ
ور[اح ي َِ] يقينثط عف ذ ة ااير اح ايات اايير


ف حيوهؽ اإلنقاف و اح ياة اح نيا ققثابن ك و عق عػر ذػ ة افقػثاب احهوػب كاحه ػكن ثاحهوػب يقػيجهب احعػاح كثػاحه ك

ي ا اح ـ كاح زف.


يػ ػ اؾ احعيأع ػػؿ قف ااحهو ػػب كاحه ػػكف ذع ػػا ععي ػػاح ث ػػابو افق ػػثاب احزين ػػر كاحيع ػػاخا كاحيك ػػا ا ث ػػافعكاؿ كافك ن

ػػب احػ ػ نيا

كاحوجب ث ا ا قيطا عهس احجكااح ثاحهوب كعهس احقهب ثاحه كن شلؿ اإلنقاف عف ذ ػو افقػعس كذػك احنجػاة ػو احػ نيا
كاحعبح و ااخاة كايثا خطكات احشيطافن هؾ.

اخلامتة.
خهصت ذ ة اح ااقر حس عجعكعر عف احنيائت كاحيكصياتن عن ا
ُ -ذناؾ يثايف ثيفااحهوبف كااحه كفن احهوب عا هر يقثؽ احه ك كذو يخػيص ثاحصػثياف ي ػ ؼ حػس احشػوكا ثػاحعاح
عيوهقػػر ثػػاحجكااح كيعيقػػا حج ػ عقهػػو يقػػيان ثخػػبؼ احه ػػك احػ م يثيلػػو ثػػو صػػا ثو شػػثاع ذػػكل نعقػػو كا از ػػر اح ػػـ
عن ان

ييوهؽ ثاحقهب ك ي ياج حج

ِ -كجك اكؽ

عقهون كؿ ح ك حوب كحيس كؿ حوب ح ك.

حير ثيف ااحهوبف كثيف ااحوثثف كااحخكضفن كؿ عثث يخاحطو حوب ككبذعا يقيوعبف ػو احػ ـ

كقعا احخكض كضا و قصؿ احهلر حهعشو و احعات ـ اقيويا حهك ب كاحثاطؿ.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رواٌ احلديد
ّ -كا ابيااف حعظو ااحهوبف كااحه كف و احقاآف و خعس قكا و قير عكاضػا ػو قػياؽ ـ احكػا ايف كيقثػي ـ
كاحي ػ يا عػػف قػػهكؾ عػػن ج ـ ػػو ػػب احػ نيا كا ييػػاف ثزخا ػػا كثيػػاف قيقػػر احػ نيا ثككن ػػا اا زكاؿ
ينخ ع ث ا احعلعف.

ثقػػاتن حػػئب

ْ -يق ـ كا ااحهوبف عهس ااحه ػكف ػو قاثوػر عكاضػان حهي ػ يا عػف احع اا ػؿ احيػو ع ٌػا ث ػا احععيكنػكف ثاحػ نيا كزخا ػان
يث يث ق جكاا ـ ثاحهوبن ثا نشلاؿ و اح نيا عا بهيؿ عف احكعو احوقهون اقػيجبثان حهقػوا ة كاحعػاح ػـ يقػيعاكا
غي ـ يس يقيطا ب اح نيا عهس بهكث ـن ين ا ػاح ـ حػس احه ػكن حػ ا اح ػـ كاح ػزفن احقػوا ة ثاحهوػب ػو
و ٌ
اح نيا ع عا ي ققت ح ل احعاتن هف يثه .ع قوا ة ااخاة ك نصيع ا.

ٓ -يقػ ـ كػػا ااحه ػػكف عهػػس ااحهوػػبف ػػو عكضػػويفن ػػو قػػكاة افعػااؼ كقػػكاة احونكثػػكتن حهعثاحلػػر ػػو يػػكثيخ احكعػػاا
احعنخ عيف ثاح نيا احعنشلهيف ث ا عف عثػا ة اهلل يوػاحس ك ػ ة كاحيأكيػ عهػس يشػثي ـ ث ػاؿ احصػثير غيػا احععيػزيف

احجاذهيف عكابب ق واح ـ.

ٔ -يقينثط عف ابيااف حعظوااحهوبف كااحه كف ذ ايات ع ةن عن ا


ف ااحهوبف كااحه كف عف قكحس خطكات احكبكع و شاؾ ب اح نيا كا يياف ث ا اح نيا ا عا اقيكحت عهػس



حهعات قف ي عظ نعقو عف احكبػكع ضػ ير ػب احػ نيان ثاإليعػاف كاحيقػكل كاحصػ ثر احصػاح ر كيػاؾ عجاحقػر احعقػي زئيف

بهب احعات اقينز ت ب اايو احث نير كاحوقهير.

ثاح يف كثاحعكعظر اح قنر كا ااؾ قيقر اح نيا ثأن ا اا نات كزكاؿ.

يكصو ذ ة اح ااقر ثأعكا عن ا



احوناير ث ااقر ا بيااف و احقاآفن عف يث ابيااف اح ػاكؼ كافحعػاظ كاحجعػؿ كافقػاحيب كاحعكضػكعات



زيا ة احوناير ثاحكشؼ عف احعاكؽ احهلكير كاح حير ثيف افحعاظن قينثاط افقااا احثبغير كاحثيانير.

كا نيعاع ثاحعكائ .

قػينثاط اح ػ ايات

كاح ع هلل اب احواحعيف.

اهلوامش.
اُف ينظػ ػ ػ ػ ػػا احش ػ ػ ػ ػ ػ ام  .عث ػ ػ ػ ػ ػ احػ ػ ػ ػ ػػا عف عكبػ ػ ػ ػ ػػا افحككػ ػ ػ ػ ػػر https://www.alukah.net/web/alshehry/0/27508/
ُٕ.ََِِ/ٔ/

اِف اثػػف ػػااس قثػػك اح قػػيف ق ع ػ ات ّٓٗذ ػػََُْ/ـف معجوووم مقوواييس المغوووة ثيػػاكت اا
اطُف اعا ة بافف.

يػػات احي ػااث احواثػػو ََُِـ

اّف اح ااغػب افصػػع انو اح قػػيف ثػػف ع عػ ات َّٓقَُُٖ/ـف مفووردات ألفوواظ الق ورآن ي قيػػؽ صػػعكاف اكك م عشػػؽ اا
احقهـ ََِِـ اطّف اعا ة بافف.

اْف احكزيا ع ع اجب عالقة االقتوران فوي الجمموة العربيوة ،دراسوة فوي الفكور النحووي والدراسوات العربيوة الحديثوة عجهػر عهػكـ
احهلر عصا عجه ُ ع ْ ُٖٗٗ صٗ.

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)3و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 030
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اقرتاٌ لفظي اللعب واللَو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آف ينظا احزاكشو ث ا احػ يف ع عػ إْٗقُِّٗ/ـف البحور المحويط فوي أصوول الفقوه ،ي قيػؽ ع عػ ثػف يػاعا حثنػاف اا
احكيب احوهعير َََِـ ،ا .طف جْ صّٕٗ.

أف اثف ااس مقاييس المغة عا ة احوبف.
إف احااغب افصع انو مفردات ألفاظ القرآن عا ة احوبف.
اٖف اثف عنظكا ع ع ثف عكاـ ات ُُٕقُُُّ/ـف لسان العرب ثياكت اا يات احيااث احواثو ُٗٗٗـ اطّف عا ة احوبف.
اٗف ينظا احكاعانو ع عك ثف عػزة ات َٓٓقَُُُ/ـف أسورار التكورار فوي القورآن ،ي قيػؽ عثػ احقػا ا ق عػ عطػا احقػاذاة
اا ا عيصػػاـ ُّٔٗذػ ػ اطِف صٗٔ .كينظػػا احثيضػػاكم ناصػػا اح ػ يف ات ٖٓٔقُِِٗ /ـف أنوووار التنزيوول وأسوورار

التأويل ي قيؽ ع ع احعاعشهو ثياكت اا

يات احيااث احواثو ُُْٖذػ اطُف جّ صُٓ .كينظػا احزاكشػو ثػ ا

اح يف ع ع إْٗقُِّٗ/ـف البرهان في عموم القرآن ي قيؽ ع ع قثك احعضؿ ثااذيـ عصا اا

يػات احكيػب احواثيػر

عيقػػس احثػػاثس اح هثػػو كشػػاكائو ُٕٓٗـ اطُف جُ صُُِ .كينظػػا احش ػايؼ احجاجػػانو عهػػو ثػػف ع ع ػ ات ُٖٔق/

ُُّْعػف معجم التعريفات ي قيؽ ع ع ص يؽ احعنشاكم احقاذاة اا احعضػيهر ََِْـ اطُف صُُٔ .كينظػا اثػف

عاشػػكا ع ع ػ احطػػاذا ات ُّّٗذ ػػُّٕٗ/ـف التحريووور والتنووووير يػػكنس اا ق ػ نكف ُْٖٗـ اطّف جٕ صُّٗ.
كينظػا احعطونػػو عثػ احوظػػيـ ات ُِْٗذػػف خصووا ا التعبيوور القرآنووي وسووماته البالغيووة عصػػا عكيثػػر كذثػػر ُِٗٗـ

اطُف جِ صُٗٗ.

اَُف ينظا عث احثابو ع عػ ػلا اُّٖٖذػػُٖٗٔ/ـف المعجوم المفهورس ْللفواظ القورآن الكوريم عصػا اا احكيػب احعصػاير
ُّْٔق اطُف صْٕٔ.

اُُف مقاييس المغة عا ة اح كف.
اُِف مفردات ألفاظ القورآن عػا ة اح ػكفن كينظػا احوقػكام اح قػف ثػف عثػ اهلل قثػك ذػبؿ آّٗ قََُٓ/ـف الفوروق المغويوة،
ي قيػػؽ ع عػ ػ ق ػػهيـ احق ػػاذاة اا احوه ػػـ كاح قا ػػر ُٕٗٗـ اطُف صْٗٔ .َْٕ-كينظ ػػا افنص ػػاام زكاي ػػا أِٗق/

َُِٓـف الحدود اْلنيقة والتعريفات الدقيقة ي قيؽ عازف عثااؾ .ثياكت اا احعكا احعواصا ُُٗٗـ اطُف صٕٓ.
اُّف احعااذي ػ م احخهيػػؿ ثػػف ق ع ػ إَُقٕٖٔ/ـف كتووواب العوووين ي قيػػؽ ث ػااذيـ احقػػاعاائو كع ػ م احعخزكعػػو عصػػا اا
كعكيثر اح بؿ ا .تف اطُف عا ة اح كف .كينظا اثف عنظػكا لسان العرب عػا ة اح ػكف .كينظػا افزذػام ع عػ ثػف ق عػ

ات َّٕذػُٖٗ/ـف تهذيب المغة ي قيؽ ع ع عاعب ثياكت اا

يات احيااث احواثو ََُِـ اطُف عا ة اح كف.

اُْف ينظا اثف ااس مقاييس المغة عا ة اح كفن كينظا احعطونو خصا ا التعبير القرآني وسماته البالغية جِ صُٗٗ.
آُف احكاعانو أسرار التكرار في القرآن صٗٔ .كينظا احثيضاكم أنوار التنزيل جّ صُٓ .كينظا احزاكشو البرهان في
عموم القرآن جُ صُُِ .كينظا اثف عاشكا التحرير والتنوير جٕ صُّٗ .كينظا احعطونو خصوا ا التعبيور

القرآني وسماته البالغية جِ صُٗٗ.

أُف احعناكم ع ع عث احالكؼ اَُُّقُِِٔ/ـف التوقيف عمى مهمات التعاريف ثياكت اا احعكا َُُْذػ اطُف صِّٗ.
إُف ينظا عث احثابو المعجم المفهرس ْللفاظ القرآن الكريم صّٓٔ.
( )32ينظا احعااذي م كياب احويف عا ة اعثثفن كينظا اثف ااس مقاييس المغة عا ة اعثثفن كينظا افصع انو مفردات
ألفاظ القرآن عا ة اعثثفن كينظا اثف عنظكا لسان العرب عا ة اعثثفن كينظا افزذام تهذيب المغة عا ة اع بف.

اُٗف احعناكم التوقيف عمى مهمات التعاريف صََٓ.
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اَِف ينظا عث احثابو المعجم المفهرس ْللفاظ القرآن الكريم صُْْ.
اُِف ينظا اثف عاشكا التحرير والتنوير جُٖ صُّّ.

اِِف ينظا كنقنؾ المعجم المفهرس ْللفاظ الحديث النبوي جْ صَُّ.
اِّف مقاييس المغة اثف ااس عا ة اخكضف.
اِْف احعااذي م كتاب العين عا ة اخكضف.
آِف لسان العرب عا ة اخكضف.

أِف ينظا عث احثابو المعجم المفهرس ْللفاظ القرآن الكريم صِْٔ.
إِف مفردات ألفاظ القرآن عا ة اخكضف.

اِٖف ينظا كنقنؾ المعجم المفهرس ْللفاظ الحديث النبوي جِْ صٖٖ.
اِٗف ينظػػا قثػػك عػػك ة عػػك ة خهيػػؿ احي ػ اا ؼ ػػو احهلػػر احواثيػػر المجموووة الثقافيوووة عجه ػ اُّ ُِف ُٕٖٗـ صٓ .كينظػػا
احعنج ع ع الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق عشؽ اا احعكا ُٕٗٗـ اطُف ص ِِْ.

اَّف احعائزم ذا م قواعد تفسير القرآن الكريم :أسسها المنطقية ،استنباطاتها قطعياتها اقاحر عاجقػييا احوػااؽ كهيػر احعقػو/
جاعور احكك ر ََُِـ صٖ.

اُّف ععػػا ات ألفوواظ الق ورآن اْْٖٕٕٗ-ف .كينظػػا احوقػػكام الفووروق المغويووة صْٗٔ .َْٕ-كينظػػا افنصػػاام الحوودود
اْلنيقة صٕٓ.

اِّف احكاعانو أسرار التكرار في القرآن صٗٔ .كينظا احثيضاكم أنوار التنزيل جّ صُٓ .كينظا احزاكشو البرهان في
عموم القرآن جُ صُُِ .كينظا اثف عاشكا التحرير والتنوير جٕ صُّٗ .كينظا احعطونو خصوا ا التعبيور

القرآني وسماته البالغية جِ صُٗٗ.
اّّف ينظا احوقكام الفروق المغوية صْٗٔ.َْٕ-
اّْف مقاييس المغة اثف ااس عا ةا ٌؿف.

آّف ينظا احااغب افصع انو مفردات ألفاظ القرآن عا ة ا ٌؿف.

أّف ينظػػا افزذػػام تهووذيب المغووة عػػا ة ا ؿفن كينظػػا احوقػػكام الفووروق المغويووة صٖٔ .كينظػػا اح ااغػػب افصػػع انو مفووردات
ألفاظ القرآن عا ة ا ٌؿفن كينظا اثف عنظكا لسان العرب عا ةا حؿف.

إّف احشايؼ احجاجانو معجم التعريفات صُٗ.

اّٖف احطايعو عث احوزيز التفسير والبيان ْلحكام القورآن احايػاض عكيثػر اا احعن ػاج ُّْٖذ ػ اطُف صُِْٕن كينظػا
عثػػاس ضػػؿ قػػف اُِّْقَُُِ/ـف تفسووير الق ورآن المجيوود افا ف جعويػػر احع ا ظػػر عهػػس احقػاآف احك ػايـ َُِٕـ

اطُف جِ صٓٗٓ.

اّٗف اثف عاشكا التحرير والتنوير جٕ صُٕٗ.
اَْف ينظا اثف عاشكا التحرير والتنوير جٕ صُّٗ.

اُْف احجاجػانو عثػ احقػػاذا إُْقَُٕٖ/ـف دال ول اْلعجوواز ي قيػؽ ع عػػك شػاكا احقػػاذاة عطثوػر احعػ نو جػ ة اا احعػ نو
ُِٗٗـ اطّف صِّّ.

اِْف اثف عاشكا التحرير والتنوير جٕ صُْٗ.
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اقرتاٌ لفظي اللعب واللَو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اّْف اثف عاشكا التحرير والتنوير جٕ صُْٗ.

اْْف ينظا احقػو م عثػ احػا عف ثػف ناصػاإُّٔقُٗٓٔ/ـف تيسوير الكوريم الورحمن فوي تفسوير كوالم المنوان ي قيػؽ عثػ احػا عف
احهكي ؽ احاياض اا اثف احجكزم ُِِْذػ اطُف جُ صْٗٔ.

آْف ينظا احاازم قثك عث اهلل أَٔقَُُِ/ـف مفاتيم الغيب ثياكت اا يات احيااث احواثو َُِْذػ اطّف جُِ صُٓٓ.

أْف ينظػػا قثػػك يػػاف ع ع ػ ثػػف يكقػػؼ إْٓقُّْْ/ـف البحوور المحوويط فووي التفسووير ي قيػػؽ عػػا ؿ عث ػ احعكجػػك كعهػػو
ع عػ ػ ثي ػػاكت اا احكي ػػب احوهعي ػػر ُّٗٗـ اطُف جْ ُُِ .كينظ ػػا افش ػػقا عع ػػا ق ػػهيعاف اُّّْقُٖٗٔ/ـف

تفسير المعاني الحسان في تفسير القرآن افا ف اا احنعائس َُِْـ اطُف جِ صََُٓ.
إْف ينظا احاازم مفاتيم الغيب جُّ صِْ.
اْٖف ينظا احثقاعو نظم الدرر جٕ صُْٕ .كينظا عثاس تفسير القرآن المجيد جِ صْٔٔ.
اْٗف ينظا :احثقاعو نظم الدرر جٕ صُْٕ.ُْٖ-
آَف ينظا اثف عاشكا التحرير والتنوير جٗ صٖ .ٗ-ينظا احطايعو التفسير والبيان ْلحكام القرآن صُُِٖ .كينظا
عثاس تفسير القرآن المجيد جِ صُٕٓ.

آُف ينظا احاازم مفاتيم الغيب جُْ صِّٓ.
آِف اثف عطير عث اح ؽ ثف غاحػب آِْقُُْٖ/ـف المحرر الوجيز في تفسوير الكتواب العزيوز ي قيػؽ عثػ احقػبـ ع عػ
ثياكت اا احكيب احوهعير ََُِـ اطُف جِ صَْٕ.

آّف ينظ ػػا احثق ػػاعو نظوووم الووودرر جُْ صّْٖ .ينظ ػػا اث ػػف عاش ػػكا التحريووور والتنووووير جَِ صََِ .َُِ-ينظ ػػا
احصػػاثكنو ع عػ عهػػو صووفوة التفاسووير ثيػػاكت اا احقػاآف احك ػايـ ُُٖٗـ اطِف جِ صَْٓ .كينظػػا احطايعػػو
التفسير والبيان ْلحكام القرآن صُِٗٗ.

آْف اثف عاشكا التحرير والتنوير جُِ صَّ.
آٓف ينظا قثك ياف البحر المحيط جٖ صّٔٔ .كينظا اثف عاشكا التحرير والتنوير جُِ صُّ.
أٓف ينظا احطايعو التفسير والبيان ْلحكام القرآن صَِّْ.
إٓف احثقاعو نظم الدرر جُٖ صِٓٔ.
آٖف ينظا احجاجانو دال ل اْلعجاز ص ّّٓ َّّ.
اٗٓف ينظ ػػا اثػ ػػف عاش ػػكا التحريوووور والتنوووووير جُُ صّْٓ .ّٓٓ-كينظػ ػػا احطايع ػػو التفسووووير والبيووووان ْلحكووووام القوووورآن،
صُُُِ.

أَف اثف عاشكا التحرير والتنوير جُُ صََْ.
أُف ينظا اثف عاشكا التحرير والتنوير جُُ صّّٗ.

أِف احقاعاائو اضؿ صاحل التعبير القرآني ععاف اا ععاا ََِٕـ اطٓف صّٓ.

أّف ينظػػا :احثقػػاعو ثاذػػاف احػ يف آٖٖقَُْٖ/ـف نظووم الوودرر فووي تناسووب اآليووات والسووور احقػػاذاة اا احكيػػاب اإلقػػبعو
ُٗٔٗـ اطُف جٕ صّٗ.

أْف ينظا احاازم مفاتيم الغيب جُِ صُٓٓ.

آٔف احلاناطو اثف احزثيا اَٖٕقَُّٖ/ـف مالك التأويل ي قيؽ قوي بح ثياكت اا احلاب اإلقبعو ُّٖٗـ اطُف
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l Hadid: ?????? ???? ????? ?????? ?? ?????? ?????? (????? ??????) The conjunction of the word “play” and the word “fun” in the Qur’an (semantic study

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رواٌ احلديد
جُ صْْٓ.
أٔف احااغب افصع انو مفردات ألفاظ القرآن عا ة اي اف.
إٔف اثف عاشكا التحرير والتنوير جَُ صُّّ.
أٖف احطثام جامع البيان جِّ صُّٗ.

اٗٔف ينظا احثقاعو نظم الدرر جٕ صَْٗ.

إَف خصا ا التعبير القرآني جِ صُٗٗ.ََِ-
إُف ينظا احعطونو خصا ا التعبير القرآني جِ صُٗٗ.ََِ-
إِف ينظا احثقاعو نظم الدرر جُْ صْْٕ.
إّف مفاتيم الغيب جِٓ صٕٓ.

إْف احكاعانو أسرار التكرار في القرآن صَُٖن كنقهو عنو ينظا احزاكشو البرهان في عموم القرآن جُ صُُِ.
إٓف قخاجو احشيثانو ق ع ثف نثؿ اُِْقٖٓٓ/ـف في مسند  /مسند عمي بن أبي طالب

يث َْٗ.

إٔف احلاناطو مالك التأويل جُ صْْٕ.
إٕف ينظا

ع طو كآخاكف الهدايات القرآنية :دراسة تأصيمية ،اح عاـ عكيثر اا احعينثو َُِٕـ اطُف جُ صّٕ.

اٖٕف اكاة احياع م ع ع ثف عيقس إِٗذػِٖٗ/ـف السنن

إٗف ينظا اثف عاشكا التحرير والتنوير جٕ صُٓٗ.ُٗٔ-

يث َِّٓ.

اَٖف ينظا احااغب افصع انو مفردات ألفاظ القرآن عا ةاغااف.
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