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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
ركّز البحث عىل ٕابراز املعاين اليت اشـمتلت 

ٔالفاظ السخرية يف القرآن الكرمي من علهيا 
وقد حاول البحث . خالل دالالهتا املتنوعة

اسـتقصاء مجيع أاللفاظ اليت وردت مبعىن لفظة 
مثانية ) 8(يف القرآن الكرمي، فاكنت " السخرية"

خسر، خاض، حضك، لعب، : (ٔالفاظ، ويه
 ).ملز، نزب، هزئ، مهز

وبّني البحث ٔان اختيار هذه أاللفاظ يف 
ها اختيار معجز؛ ٕاذ ٔاوحت هذه أاللفاظ مواضع 

معاين عظمية ودالالت كبرية يف سـياقاهتا اخلاصة 
فقد اختري ماكن وموضع لك لفظة من . والعامة

االٓية ٔاو العبارة ٔاو امجل�، حبيث ال ميكن ٔالي 
  .لفظة ٔاخرى ٔان تسّد مسّدها

        لكامت مفتاحيةلكامت مفتاحيةلكامت مفتاحيةلكامت مفتاحية
  القرآن الكرمي، خسرية، حضك، ملز، مهز

 

 

 

Abstract: 
The research focused on 

highlighting the meanings that 

are contained in (The Irony) 

words in the Quran through its 

variety of voices. The research 

tried to investigate any terms 

that mean the word "to strive" 

in the Quran, were (8) words. 

The research showed that the 

selection of these words in their 

positions is prodigious; since 

these words inspired great 

meanings and big connotations 

in its private and public 

contexts. The location and 

position of each word of the 

verse or phrase or sentence is 

chosen, so it cannot be replaced 

by any other word. 
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مة مةمقّدِ مةمقّدِ مةمقّدِ         مقّدِ
امحلد � رّب العاملني، والصالة والسالم عىل خري املرسلني، وآ� وحصبه ٔامجعني، ومن اقتفى ٔاثره ٕاىل 

  :يوم ا3ين، وبعد
لكمة عند العرب، وتوجه العبارة يف عىل ٕاذاكء حرارة ال فقد تركزت عناية القرآن الكرمي

لو : "خطاهبم، فاختار للك حاª ٔالفاظها اخلاصة اليت ال ميكن ٔان تستبدل بغريها، كام يقول ابن عطية
، جفاء لك لفظ متناسـًبا مع )1("نزعت منه لفظة، مث ٔادير لسان العرب عىل لفظة ٔاحسن مهنا؛ مل توجد

ة من وجه آخر، فاµي يسـت·ه السمع، وتسـيغه النفس، صورته اµهنية من وجه، ومع داللته السمعي
وتقبل عليه العاطفة هو املتحقّق يف العذوبة والرقة، واµي يرشٔاب � العنق، وتتوجس منه النفس هو 
املتحقق يف الزجر والشدة، وهنا ينبه القرآن الكرمي املشاعر ا3اخلية عند إالنسان يف ٕا¼رة ?نفعال 

  .)2(لفاظ اÇتارة يف مواقعها، فÆ تشـيعه من تأثري نفيس معني ٕاجياÁً ٔاو سلًبااملرتتب عىل مناخ االٔ 
السخرية فيه جماراة  وقد نزل القرآن الكرمي بلسان العرب وبأساليهبم، وقد ورد ٔاسلوب

 الهزء،: الكرمي بألفاظ مثل وقد وردت السخرية يف القرآن. ٔالسلوب العرب يف السخرية و?سـهتزاء
جعلها وسـي� لردع  ٔالوان القوة واجلد ما ٕاّال ٔان القرآن ٔاضاف ٕالهيا من. ضحك، والسخريةواللعب، وال

  .أالخذ بأيدهيم ٕاىل الّرصاط املسـتقمي احلق والفطرة السلمية، وحماوª ٕاتباعاملتجافني عن 
سـيحاول هذا البحث ٕاحصاء أاللفاظ ا3اª عىل السخرية و?سـهتزاء يف القرآن الكرمي، مث 

  :وجه البيانية والصوتية لهذه أاللفاظ، من خالل املطالب االٓتيةبيان االٔ 
  .تعريف السخرية لغًة واصطالًحا: املطلب أالول
  .ٔالفاظ السخرية يف القرآن الكرمي: املطلب الثاين
  .معاين ٔالفاظ السخرية ودالالهتا يف القرآن الكرمي: املطلب الثالث

  .املصادر واملراجع اليت ٔافاد مهنا البحثمث ينهتـي البحث خبامتة وتوصيات، مث بقامئة 
 وهللا تعاىل هو املوفق والهادي ٕاىل سواء السبيل

        تعريف السخرية لغًة واصطالًحاتعريف السخرية لغًة واصطالًحاتعريف السخرية لغًة واصطالًحاتعريف السخرية لغًة واصطالًحا        ::::املبحث أالولاملبحث أالولاملبحث أالولاملبحث أالول
        تعريف السخرية لغةً تعريف السخرية لغةً تعريف السخرية لغةً تعريف السخرية لغةً     : : : : ٔاوالً ٔاوالً ٔاوالً ٔاوالً 

ٔاي : خسرته) خسر: (التذليل، جاء يف اللسان: ، ؤاصل التسخري)س خ ر(من مادة : السخرية
لكفه معًال بال ٔاجرة، ولك مقهور مدبر ال ميã لنفسه ما خيلصه من : تسخًرياوخسره . قهرته وذللته
åًرا : يقال.)3(ٔاي ركبهتا بغري ٔاجر: ، وتسخرت دابة لفالن"مسخر: "القهر فذ ًرا وَخسَ َر منه وبه َخسْ َخسِ

çة رِي ِرèé وُخسْ ِرèé وُخسْ َرًة وِخسْ ًرا Áلضم وُخسْ خري هزئ به، و?مس: وَمْسَخًرا وُخسْ  السخرية والس-
  .)4(ويكرس
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من الناحية الصوتية، فٕاذا تتبعناها؛ عرفنا " اللني"ٔاصل املادة يف املعجم تدور بعامة حول  و
: متواليني، ٔام منفصلني، ومن هذا يتبني لنا ٔان احلرفني) س، خ(مقدار ذå، سواء ٔااكن احلرفان 

ويه امس من .اء، وعدم إالÁنة بطريقة مبارشةواخلف) التذليل(يوحيان Áللني ) خسر: (يف لكمة) س، خ(
ومن . السخر Áلضم، ويدل عىل ?حتقار و?سـتذالل و السخر، واملسخر، :خسر، واملصدر: الفعل

 .)5(ٕاذا هزئت به: اليشء، ٕاذا ذلـï ٔالمره وٕارادته، ومن الباب خسرت منهΥخسر هللا: ذå ٔايًضا قوهلم
ْذتُُموُمهْ {: تعاىل ٔاما قو� َ çفَاخت  èéِر ، Áلضم والكرس؛ فقد ُمحل عىل التسخري ]110:املؤمنون[}ِخسْ

ْهنُمْ  َوُكنُمت {:قو� بعده) السخرية(وعىل السخرية، ويدل عىل الوجه الثاين  قال القرطيب . }تَْضَحُكونَ  ّمِ
، جفعل املكسورة من �ة الهتزؤ، )ٔاي بني القراءتني(فرق ٔابو معرو بيهنام : يف تفسري هذه االٓية

خرة، وقال الكسايئ ِعّيص وُعّيص، وحىك : هام لغتان مبعىن واحد، كام يقال: واملضمومة من �ة الس-
مبعىن ) ُخسرèé (والضم . ?سـهتزاء والسخرية Áلقول: مبعىن) ِخسرéً (القرطيب عن بعضهم ٔان الكرس 

َخَرةُ . )6("التسخري و?سـتعباد Áلفعل َحَكةُ : والس-  به، وخسرت منه خسرت: شأالخف وقال. )7(الض-
: خسرة فالن: خسر. )8(يقال ذå لك به، وهزئت منه وهزئت به، وحضكت منه وحضكت

 ُربç : يضحمكهنالناسويضحمكهنم،وخسرمتهنواستسخرت،واختذوهسخرéً،وهومسخرةمناملساخر،وتقول
ها مساخَر،  بغري تعملهميسـ : يتسخرمه للسلطان خسرة وهؤالء å، هللا وّخسره. مفاخرَ  الناُس  يعد-

  .)9(ٔاجر
    تعريف الّسخرية اصطالًحاتعريف الّسخرية اصطالًحاتعريف الّسخرية اصطالًحاتعريف الّسخرية اصطالًحا: : : : ¼نًيا¼نًيا¼نًيا¼نًيا

  :وردت عدة تعريفات اصطالحية للسخرية، نذكر مهنا

السخرية : ونقل عن ابن الكامل قو�. السخرية يه اسزتراء العقل معًىن، مبزنª التسخري" •
 .)10("تكون من يشء حيق عند صاحبه، وال حيق عند الساخر

تحقري، والتنبيه عىل العيوب والنقائص، عىل وجه يضحك منه، السخرية يه ?سـهتانة وال " •
 .)11("وقد يكون ذÁ åحملااكة يف القول والفعل، وقد يكون Áٕالشارة وإالمياء

• " åَ ذا خسرت ِمنُْه؛ جعلته اكملنقاد
�
ُه منقاًدا، ف�ٔنك ا çéٕا ãء، وجع ْ ç12("َيه تذليل اليش(. 

        صور السخرية يف القرآن الكرميصور السخرية يف القرآن الكرميصور السخرية يف القرآن الكرميصور السخرية يف القرآن الكرمي: : : : ¼لثًا¼لثًا¼لثًا¼لثًا
  :وردت صور كثرية للسخرية يف القرآن الكرمي، مهنا

ِ {:الهتديد بلفظ التبشري، كام يف قول هللا تعاىل �  عََذاÁً  لَهُمْ  َ◌ِبا�نç  الُْمنَاِفِقني بَّرشِ
ِلميًا   .، ٕاذ العذاب ال يبرشç به]138:النساء[}ا�
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çكَ  َ◌قَِليالً  ِبُكْفِرك عْ َمتç  قُلَْت {:Áلعقل لردعـه عن الغوايـة، كام يف قولـه تعاىل و?سـتخفاف � ن
�
 ِمنْ  ا

اِب  ْحصَ . ، والعاقل صاحب الفطرة السلمية ال يمتتّع بيشء يفيض به ٕاىل النـçار]8:الزمر[}النçارِ  ا�
ُمهْ  فََما{:ذå ٔايًضا قو� تعاىل ومن ْصَربَ  ].175:البقرة[}النçارِ  عََىل  ا�

، كقو� تع ومهنا ما يأيت يف صورة � çكَ  ُذْق {:اىلالهتديد Áلهتمك- ن
�
نَت  ا  ].49:ا3خان[}الَْكِرميُ  الَْعزِيزُ  ا�

مع قومه، وذå قو�  υعن نبيه ٕابراهمي  Υهللا ومن ٔامث� ?سـتخفاف و?سـهتزاء ما ذكره �
نَت  قَالُوا{:تعاىل ا� بَْراِهُمي  éَ  ِبآِلهَِتنَا َهَذا فََعلَْت  ا� �

ن لُوُمهْ فَاْسا�  َهَذا َكِبُريُمهْ  ْ◌فََعïَُ   بَل قَالَ * ا
�
 َاكنُوا ا

 .وهذا غاية ?سـتخفاف والتقريع]. 63،62:أالنبياء[}يَنِطُقونَ 

ومثلام اسـتخدم القرآن الكرمي السخرية عالًجا حني قصد هبا تقومي إالنسان؛ فقد هناه عن  �
َا éَ {:قصًدا وظلًما كام يف قو� تعاىل ?سـهتزاء هي- ينَ  ا� ِ çµن َعَىس  قَْومٍ  نٌ◌مِّ  قَوم يَْسَخرْ  َال  آَمنُوا ا  ا�

ا يَُكونُوا ْهنُمْ  َخْريً ن ِنَساءٌ  َوَال  ّمِ َِّساءٍ  ّمِ ن َعَىس  ن ا يَُكنç  ا� ْهنُنç  َخْريً ؛ ٔالن يف ذå ]11:احلجرات[}...ّمِ
  .رضًرا ٔاخالقيًا واج�عًيا

    و?سـهتزاءو?سـهتزاءو?سـهتزاءو?سـهتزاء    صيصيصيصيغغغغ السخرية السخرية السخرية السخرية: : : : رابًعارابًعارابًعارابًعا
 :وردت السخرية و?سـهتزاء عىل صيغ عدة، مهنا

ْوَ¼ِن، كام ِمنَ  قَْوِمه الِٓلهَةِ υٕابراهمي ثل مقاªم  ....?سـتفهام?سـتفهام?سـتفهام?سـتفهام    - - - -  مْ  ٕاىل فََراغَ {:يف قو� تعاىل اال� ال فَقَالَ  آِلهَِهتِ  ا�
ال: (فقو�]. 92،91:الصافات[؟}َ◌تَنِطُقونَ  ال َمالَُمكْ * تَا#ُلكُوَن  ِي-  اسـتفهام): َ◌تا#ُلكُوَن؟ ا� مك- . َساِخر ٌ◌َهتَ

  )13()َ◌تنطُقوَن؟ ْ◌ال َما لَُمك : (كذå و
çكَ  ُذْق {: مثل قو� تعاىل ٔاليب �ل....وأالمروأالمروأالمروأالمر    - - - -  ن

�
نَت  ا يْ  ].49:ا3خان[}الَْكِرميُ  الَْعِزيزُ  ا�  نَْفِسكَ  ِعْندَ :ا�

  .)14(والسخرية ?سـهتزاء وجه عََىل  قَالُوهُ : َوِقيلَ . ِبَزْمعِكَ 
ـي    - - - -  çـيوالهن çـيوالهن çـيوالهن ç15(مثل قول احلطيئة ....والهن(: 

  طامع الاكيسواقعد فٕانك ٔانت ال      دع املاكرم ال ترجل لبغيهتا
  .)16(قيل هذا البيت للتحقري

 خماطًبا فهيا يقول اليت املشهورة يف قصيدته دنشواي مثل قول حافظ ٕابراهمي يف حادثة....والتçموالتçموالتçموالتçمينينينّينِ ِّ ِّ ِّ - - - - 
  :وخسرية مرارة يف إالجنلزي،

  )17(عادت ٔام عهد نريون عادا    ليت شعري ٔاتã حممكة التفتيش
يَن آَمنُوا َال تَُقولُوا َراِعنَا َوقُولُوا انُْظْرَ- {: تعاىلمن قو� } َراِعنَا{: مثل لكمة    ::::والتçوريةوالتçوريةوالتçوريةوالتçورية    ----2 ِ çµَا ا هي- éَ ا�

ِلميٌ  ُعوا َوِللَْاكِفرِيَن عََذاٌب ا�  انظر-: معىن عىل اخلري حتمتل: و�ني ذات لكمة ويه].104:البقرة[}َواْمسَ
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 التوقري يظهرون فاكنوا. قوامحل Áلرعونة ميï ا�هنار: معىن عىل الرش وحتمتل. نلكمك علينا ومتهل
هانة ويضمرون و?حرتام،

�
  .)18(و?سـهتزاءَ  اال

قَْعَمق ُمتََظّرِفًا ....واملشالكةواملشالكةواملشالكةواملشالكة � çمثل قول ابن الر:  
ْد åََ َطْبَخهُ : قَالُوا ْح َشيْئًا ُجنِ اْطُبُخوا ِيل ُجبçًة َوقَِميَصا: قُلُْت     اْقَرتْ

)19(  

  :خمتلفني؛ كقول من قال ٔالعور يسمى معًراوهو ٕايراد ال3م حممتًال لو�ني  ....والتوجيهوالتوجيهوالتوجيهوالتوجيه �
  )20(ليت عينيه سواء      خاط يل معرو ِقبَاء

  .معىن السخرية و?سـهتزاء) ليت عينيه سواء: (فقد احمتل قو�  

 :كام يف قول زهري ....ووووجتجتجتجتاهل العارفاهل العارفاهل العارفاهل العارف �
  ٔاقَْوٌم آُل ِحْصٍن ٔاْم ِنساءُ     َوما ٔاْدِري َوَسْوَف ٕاخاُل ٔاْدِري

ن ِفيِه رضÁً من الهزء هبميْدِري ا�هنم رجال، وَ    .)21(لكنه تعاىم َعن َهَذا؛ ِال�

ٔانت رجل عظمي حبق؛ ولكنك ال تدرك ٔاكرث من مدى : "مثل قول القائل. واµّم مبا يشـبه املدواµّم مبا يشـبه املدواµّم مبا يشـبه املدواµّم مبا يشـبه املدحححح �
ليس املدح، بل اµم " ٔانت رجل عظمي: "؛ فاملفهوم من هذا السـياق ٔان املقصود جبم�"ٔانفك

  .)22(منفص� عن سـياقها تفيد املدح والتعظمي والسخرية، يف حني ٔان دالª امجل�

وهو ٔان يضمن الشاعر 8مه شيئًا من شعر غريه مرصاعًا ٔاو  ....إالبداعإالبداعإالبداعإالبداع: : : : والتضمني، ويُسّمى ٔايًضاوالتضمني، ويُسّمى ٔايًضاوالتضمني، ويُسّمى ٔايًضاوالتضمني، ويُسّمى ٔايًضا �
مثل قول . بيتًا، مع التنبيه عىل ذå، ٕاال ٕاذا اكن مشهوًرا؛ فٕان شهرته تغين عن التنبيه عليه

éَِس بِن الَقائِِف 
�
  :اكن ببغداد يُدعى نعامن، ال يشفى مريض عىل يديهخماطًبا طبيبًا  ا

فْنَْيَت؛ فَاْستَْبِق بَْعَضنَا ْهَوُن ِمْن بَْعِض     ٔاÁَ ُمنِْذٍر، ا� ِ ا� ّ çَحنَانَْيَك، بَْعُض الرش  
َعَراءُ : يف َهَذا الَبيْت َمثََالِن َسائَِرانِ  نَُه الش- çُزُه، َوِمثُْل َهَذا َكثْريٌ قَْد َمض ْشَعاَرُمهْ  صْدُرُه، َوَجعْ ويُشـّمت  .)23(ا�

  .من هذا البيت راحئة السخرية و?سـهتزاء
        ))))24242424((((ٔالفاظ السخرية يف القرآن الكرمئالفاظ السخرية يف القرآن الكرمئالفاظ السخرية يف القرآن الكرمئالفاظ السخرية يف القرآن الكرمي: : : : املطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثايناملطلب الثاين

مثانية ٔالفاظ حتمل معىن السخرية يف القرآن الكرمي، مسـتعينًا ) 8(اسـتطاع الباحث ٕاحصاء 
ني هذه أاللفاظ وبني السخرية من الفروق، بكتب اللغة واملعامج وكتب تفسري القرآن املعمتدة، مع ما ب

  .واليت سـيبيهنا الباحث يف املطلب الثالث ٕان شاء هللا
  :ويه). خسر(وقد رتب الباحث هذه أاللفاظ حسب حروف املعجم، بعد ذكر اللفظة أالصل 

        ومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتا" " " " خسرخسرخسرخسر""""لفظة لفظة لفظة لفظة : : : : ٔاوالً ٔاوالً ٔاوالً ٔاوالً 
  :ومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي عىل معنيني" خسر"وردت لفظة 
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ٍٍ وعرشين آية،  وعرشين آية،  وعرشين آية،  وعرشين آية، ) ) ) ) 22226666((((تسًعا وعرشين مرًة يف تسًعا وعرشين مرًة يف تسًعا وعرشين مرًة يف تسًعا وعرشين مرًة يف ) ) ) ) 22229999((((وقد ورد وقد ورد وقد ورد وقد ورد . . . . خسر مبعىن خدم وذلç خسر مبعىن خدم وذلç خسر مبعىن خدم وذلç خسر مبعىن خدم وذلç     : : : : أالولأالولأالولأالول    املعىناملعىناملعىناملعىن سّتسّتسّتسّتٍٍ
        ::::بصيغيت ?مس والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويهبصيغيت ?مس والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويهبصيغيت ?مس والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويهبصيغيت ?مس والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويه

        ::::سـبع مرات، عىل النحو االٓسـبع مرات، عىل النحو االٓسـبع مرات، عىل النحو االٓسـبع مرات، عىل النحو االٓيتيتيتيت) ) ) ) 7777((((وقد وردت وقد وردت وقد وردت وقد وردت . . . . صيغة ?مسصيغة ?مسصيغة ?مسصيغة ?مس    - - - - 

ْرِض {: قو� تعاىل • َماَواِت َواال� çِيف َخلِْق الس çن �
ِري ِيف  ا çِيت َجتْ َاِر َوالُْفãِْ ال çْيِل َوالهنç َواْخِتَالِف الل

 َ اٍء فَا�ْحيَا ِبِه أالْرَض بَْعَد َمْوِهتَا َوب çَماِء ِمن م çنَزَل اّ?ُ ِمَن الس ثç ِفهيَا ِمن الَْبْحِر ِبَما يَنَفُع النçاَس َوَما ا�
حَ  çحِ َوالسéَ çٍة َوتَْرصِيِف الّرِ رِ اِب ُلكِّ َدآب رِ الُْمَسّخِ رِ الُْمَسّخِ رِ الُْمَسّخِ ِّقَْوٍم     الُْمَسّخِ ْرِض الéٍَٓت ل َماِء َواال� çبَْنيَ الس

 ].164:البقرة[}يَْعِقلُونَ 

ْذَ-ُمهْ {: قو� تعاىل • َ çخت ِرèé ا� ِرèé ِخسْ ِرèé ِخسْ ِرèé ِخسْ بَْصارُ  ِخسْ ْم َزاغَْت َعْهنُُم اْال�  ].63:ص[}ا�

ْذتُُموُمهْ {: قو� تعاىل • َ çفَاخت èéِر ِرèé ِخسْ ِرèé ِخسْ ِرèé ِخسْ نَسْوُمكْ ِذْكِري َوُكنُمت مِّ  ِخسْ  ].110:املؤمنون[}ْهنُْم تَْضَحُكونَ َحىتç ا�

ْريِ {: قو� تعاىل • çَىل الط
�
لَْم يََرْوْا ا ٍٍ    ا� َراٍتٍ çَراتُمَسخ çَراتُمَسخ çَراتُمَسخ çٍت  ُمَسخéََٓال َåِِيف َذ çن �

الç اّ?ُ ا
�
امِء َما يُْمِسُكهُنç ا çِيف َجّوِ الس

ِّقَْوٍم يُْؤِمنُونَ   ].79:النحل[}ل

ي َخلََق {: قو� تعاىل • ِ çµُمكُ اّ?ُ اç نç َرب �
تََوى عََىل الَْعْرِش  ا ٍم ُمثç اسـْ çé تçِة ا� ْرَض ِيف سـِ َماَواِت َواال� çالس

ْمَس َوالَْقَمَر َوالن-ُجوَم  çَاَر يَْطلُُبُه َحِثيثًا َوالش çْيَل الهنçيُْغِيش الل    ٍٍ َراٍتٍ çَراتُمَسخ çَراتُمَسخ çَراتُمَسخ çْمُر  ُمَسخ َال َ�ُ الَْخلُْق َواال� ِبا�ْمِرِه ا�
 ].54:أالعراف[}تََباَرَك اّ?ُ َرب- الَْعالَِمنيَ 

ْمَس َوالْقََمَر َوالْن-ُجوُم {: قو� تعاىل • çَاَر َوالش çْيَل َوالْهنç ٌٌ    َوَخسçَر لَُمكُ الل َراٌتٌ çَراتُمَسخ çَراتُمَسخ çَراتُمَسخ çُمَسخ  َåِِيف َذ çن �
ِبا�ْمِرِه ا

ِّقَْوٍم يَْعِقلُونَ    ].12:النحل[}َالéٍَٓت ل
ُن قََسْمنَا{: قو� تعاىل َِّك َحنْ َة َرب ُمهْ يَْقِسُموَن َرْمحَ نَْيا َوَرفَْعنَا بَْعَضهُْم فَْوَق  ا� َهتُْم ِيف الَْحَياِة ا3- ِعيشـَ çبَيَْهنُم م

ِرèé بَْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيتçِخَذ بَْعُضهُم بَْعًضا  ِرèé ُخسْ ِرèé ُخسْ ِرèé ُخسْ َمُعونَ  ُخسْ ا َجيْ çم َِّك َخْريٌ ّمِ         ].32:الزخرف[}َوَرْمحَُت َرب
        ::::االٓاالٓاالٓاالٓيتيتيتيت    اثنتني وعرشين مرة، عىل النحواثنتني وعرشين مرة، عىل النحواثنتني وعرشين مرة، عىل النحواثنتني وعرشين مرة، عىل النحو) ) ) ) 22222222((((وقد وردت وقد وردت وقد وردت وقد وردت . . . . صيغة الفعلصيغة الفعلصيغة الفعلصيغة الفعل    - - - - 

ٍل  َخسçَرَهاَخسçَرَهاَخسçَرَهاَخسçَرَها{: قو� تعاىل • اُز َخنْ ُْم ا�ْجعَ çهن�Gَ َعى ٍم ُحُسوًما فََرتَى الْقَْوَم ِفهيَا َرصْ çé ْبَع لََياٍل َوثََماِنَيَة ا� ْم سـَ عَلَْهيِ
 ].7:احلاقة[}َخاِويَةٍ 

ي {: قو� تعاىل • ِ çµا ُ ç?رَ اçرَ خسçرَ خسçرَ خسçِفيِه بِ  خس ُãُْمكْ لَُمكُ الَْبْحَر ِلتَْجِرَي الُْفç ا�ْمِرِه َوِلتَْبتَُغوا ِمن فَْضïِِ َولََعل
 ].12:اجلاثية[}تَْشُكُرونَ 

çقَْوٍم  َوَخسçرَ َوَخسçرَ َوَخسçرَ َوَخسçرَ {: قو� تعاىل • نç ِيف َذåَِ َالéٍَٓت ل �
نُْه ا يًعا ّمِ ْرِض َمجِ َماَواِت َوَما ِيف اْال� çا ِيف الس çلَُمك م

 ].13:اجلاثية[}يَتََفكçُرونَ 

-ç {: قو� تعاىل •
�
اقِ  رْرْرْْر----َ َ َ َ َخسç َخسç َخسç َخسç ا ْرشَ �

ْحَن Áِلَْعِيشِّ َواْال بِّ  ].18:ص[}الِْجَباَل َمَعُه يُسـَ
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ْر----َ َ َ َ {: قو� تعاىل • çْرفََسخ çْرفََسخ çْرفََسخ çَصاَب  فََسخ ِري ِبا�ْمِرِه ُرَخاًء َحْيُث ا� َحي َجتْ  ].36:ص[}َ�ُ الّرِ

َاِر {: قو� تعاىل • çْيَل عََىل الهنç ُر الل ْرَض Áِلَْحّقِ يَُكّوِ َماَواِت َواْال� çْيِل َخلََق السç َاَر عََىل الل çُر الهن َويَُكّوِ
َال ُهَو الَْعزِيُز الَْغفçارُ  َوَخسçرَ َوَخسçرَ َوَخسçرَ َوَخسçرَ  ى ا� èَجٍل ُمَسم ِري ِال� ْمَس َوالَْقَمَر ُلكJ َجيْ ç5:الزمر[}الش.[ 

تََويُْمتْ عَلَْيِه وَ {: قو� تعاىل • َذا اسـْ �
ُمكْ ا ِّ تَُووا عََىل ُظهُوِرِه ُمثç تَْذُكُروا ِنْعَمَة َرب ي ِلتَسـْ ِ çµْبحاَن ا تَُقولُوا سـُ

 ].13:الزخرف[}لَنَا َهَذا َوَما ُكنçا َ�ُ ُمْقرِِننيَ  َخسçرَ َخسçرَ َخسçرَ َخسçرَ 

çْيِل {: قو� تعاىل • َاَر ِيف الل çَاِر َويُوِلُج الهن çْيَل ِيف الهنç َ يُوِلُج الل ç?ا çن لَْم تََر ا� ْمَس َوالْقََمَر ُلكJ  َوَخسçرَ َوَخسçرَ َوَخسçرَ َوَخسçرَ ا� çالش
َجلٍ  َىل ا�

�
ِري ا َ ِبَما تَْعَملُوَن َخِبريٌ  َجيْ ç?ا çن ى َوا� èَسم  ].29:لقامن[}م-

َاَر ِيف اللçْيِل {: قو� تعاىل • çَاِر َويُوِلُج الهن çْيَل ِيف الهنç َجٍل  َوَخسçرَ َوَخسçرَ َوَخسçرَ َوَخسçرَ يُوِلُج الل ِري ِال� ْمَس َوالْقََمَر ُلكJ َجيْ çالش
-ُمكْ َ�ُ الُْمãُْ َوا ُ َرب ç?ى َذِلُمكُ ا èَسم يَن تَْدُعوَن ِمن ُدوِنِه َما يَْمِلُكوَن ِمن ِقْطِمريٍ م- ِ çµ{]13:فاطر.[ 

َ {: قو� تعاىل • ç?ا çن لَْم تََر ا� َماَء  َخسçرَ َخسçرَ َخسçرَ َخسçرَ ا� çِري ِيف الَْبْحِر ِبا�ْمِرِه َويُْمِسُك الس ْرِض َوالُْفãَْ َجتْ ا ِيف اْال� çلَُمك م
ْذِنِه 
�
Áِ çال
�
ْرِض ا ن تَقََع عََىل اْال� ِحميٌ ا� çاِس لََرُؤوٌف رçلنÁِ َ ç?ا çن �

 ].65:احلجّ [}ا

ْرَض {: قو� تعاىل • َماَواِت َواْال� çْن َخلََق الس çرَ َولَِنئ َسا�لَْهتُم مçرَ َوَخسçرَ َوَخسçرَ َوَخسçَوَخس  çفَا�ىن ُ ç?ا çْمَس َوالْقََمَر لََيُقولُن çالش
 ].61:العنكبوت[}يُْؤفَُكونَ 

َ {: قو� تعاىل • ç?ا çن لَْم تََرْوا ا� َبَغ عَلَْيُمكْ ِنَعَمُه َظاِهَرًة  َخسçرَ َخسçرَ َخسçرَ َخسçرَ  ا� سـْ ْرِض َوا� َماَواِت َوَما ِيف اْال� çا ِيف الس çلَُمك م
ِنريٍ  ِ ِبغَْريِ ِعْملٍ َوَال ُهًدى َوَال ِكتَاٍب م- ç?اِدُل ِيف ا  ].20:لقامن[}َوÁَِطنًَة َوِمَن النçاِس َمن ُجيَ

َذا َوالُْبْدَن َجَعلْنَاَها {: قو� تعاىل •
�
ِ عَلَْهيَا َصَوافç فَا ç?لَُمكْ ِفهيَا َخْريٌ فَاْذُكُروا اْمسَ ا ِ ç?ن َشَعائِِر ا لَُمك ّمِ

 َåَِكَذ çْطِعُموا الَْقاِنَع َوالُْمْعَرت َهاَوَجبَْت ُجنُوُهبَا فَُلكُوا ِمْهنَا َوا� َهاَ َهاَ çُمكْ تَْشُكُرونَ  َخسçْرَخسçْرَخسçْرَخسçْر---َ-َهاَ  ].36:احلجّ [}لَُمكْ لََعل
َ لُُحوُمهَا َوَال ِدَماُؤَها َولَِكن يَنَاُ�ُ التçْقَوى ِمنُمكْ َكَذåَِ { :قو� تعاىل ç?َرَهالَن يَنَاَل اçَرَهاَخسçَرَهاَخسçَرَهاَخسçَخس  َ ç?وا ا ُ لَُمكْ ِلُتَكّربِ

ِننيَ  ِ الُْمْحسـِ  ].37:احلجّ [}عََىل َما َهَداُمكْ َوبَّرشِ

ً آتَيْنَا ُحْمكً {: قو� تعاىل • ْريَ  َوَخسçْرَوَخسçْرَوَخسçْرَوَخسçْر----َ َ َ َ ا َوِعلًْما فََفهçْمنَاَها ُسلَْيَماَن َو8ُّ çْحَن َوالط بِّ َمَع َداُووَد الِْجَباَل يُسـَ
 ].79:أالنبياء[}َوُكنçا فَاِعِلنيَ 

نç ِيف َذåَِ  َوَخسçرَ َوَخسçرَ َوَخسçرَ َوَخسçرَ {: قو� تعاىل • �
َراٌت ِبا�ْمِرِه ا çْمَس َوالْقََمَر َوالْن-ُجوُم ُمَسخ çَاَر َوالش çْيَل َوالْهنç لَُمكُ الل

 ِّ  ].12:النحل[}قَْوٍم يَْعِقلُونَ َالéٍَٓت ل

ي {: قو� تعاىل • ِ çµرَ َوُهَو اçرَ َخسçرَ َخسçرَ َخسçتَْخرُِجوْا ِمنُْه ِحلَْيًة تَلْبَُسوَهنَا َوتََرى  َخس الَْبْحَر ِلتَا#ُلكُوْا ِمنُْه لَْحًما َطِرèé َوتَسـْ
çُمكْ تَْشُكُرونَ   ].14:نحلال [}الُْفãَْ َمَواِخَر ِفيِه َوِلتَبْتَُغوْا ِمن فَْضïِِ َولََعل
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تََوى عََىل الَْعْرِش {: قو� تعاىل • ٍد تََرْوَهنَا ُمثç اسـْ َماَواِت ِبغَْريِ َمعَ çي َرفََع الس ِ çµرَ اّ?ُ اçرَ َوَخسçرَ َوَخسçرَ َوَخسçْمَس  َوَخس çالش
ُمكْ تُوِقنُ  ِّ çُمك ِبِلقَاء َرب ُل االéَِٓت لََعل ْمَر يَُفّصِ ُِّر اال� ى يَُدب èَسم َجٍل م- ِري ال�  ].2:الرعد[}ونَ َوالْقََمَر ُلكJ َجيْ

َماِء َماًء فَا�ْخَرَج ِبِه ِمَن الثçَمَراِت {: قو� تعاىل • çنَزَل ِمَن الس ْرَض َوا� َماَواِت َواال� çي َخلََق الس ِ çµاّ?ُ ا
çُمكْ   ].32:ٕابراهمي[}لَُمكُ الُْفãَْ ِلتَْجِرَي ِيف الَْبْحِر ِبا�ْمِرِه َوَخسçَر لَُمكُ اال�ْهنَارَ  َوَخسçرَ َوَخسçرَ َوَخسçرَ َوَخسçرَ ِرْزقًا ل

ْمَس َوالْقََمَر َدآئَِبَني  َوَخسçرَوَخسçرَوَخسçرَوَخسçر{: قو� تعاىل • çرَ لَُمكُ الشçرَ َوَخسçرَ َوَخسçرَ َوَخسçَارَ  َوَخس çْيَل َوالهنç   ].33:ٕابراهمي[}لَُمكُ الل
تسع اéٓت، بصيغيت ?مس تسع اéٓت، بصيغيت ?مس تسع اéٓت، بصيغيت ?مس تسع اéٓت، بصيغيت ?مس ) ) ) ) 9999((((ثالثالثالثالثثثث عرشة مرة يف  عرشة مرة يف  عرشة مرة يف  عرشة مرة يف ) ) ) ) 13131313((((وقد ورد وقد ورد وقد ورد وقد ورد . . . . خسر مبعىن هزئخسر مبعىن هزئخسر مبعىن هزئخسر مبعىن هزئ: : : : املعىن الثايناملعىن الثايناملعىن الثايناملعىن الثاين

        ::::والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويهوالفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويهوالفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويهوالفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويه
        ::::وقد وردت مرة واحدة، يفوقد وردت مرة واحدة، يفوقد وردت مرة واحدة، يفوقد وردت مرة واحدة، يف. . . . صيغة ?مسصيغة ?مسصيغة ?مسصيغة ?مس    - - - - 

ن ُكنُت لَِمَن {: قو� تعاىل •
�
ِ َوا ç?طُت ِيف َجنِب ا çَىت عَىل َما فَر ن تَُقوَل نَْفٌس éَ َحْرسَ ا�

اِخرِينَ  çاِخرِينَ الس çاِخرِينَ الس çاِخرِينَ الس ç56:الزمر[}الس.[ 
        ::::مثاين اéٓت، عىل النحو االٓمثاين اéٓت، عىل النحو االٓمثاين اéٓت، عىل النحو االٓمثاين اéٓت، عىل النحو االٓيتيتيتيت) ) ) ) 8888((((ثنيت عرشة مرة، يف ثنيت عرشة مرة، يف ثنيت عرشة مرة، يف ثنيت عرشة مرة، يف ) ) ) ) 12121212((((وقد وردت وقد وردت وقد وردت وقد وردت . . . . صيغة الفعلصيغة الفعلصيغة الفعلصيغة الفعل    - - - - 

نَْيا {: فو� تعاىل • يَن َكَفُروْا الَْحَياُة ا3- ِ ç·َِّن ِل يَن اتçقَوْا فَْوقَهُْم يَْوَم  َويَْسَخُرونَ َويَْسَخُرونَ َويَْسَخُرونَ َويَْسَخُرونَ ُزي ِ çµيَن آَمنُوْا َوا ِ çµِمَن ا
 ].212:البقرة[}الِْقيَاَمِة َواّ?ُ يَْرُزُق َمن يََشاُء ِبغَْريِ ِحَساٍب 

ن قَ {: قو� تعاىل • ُهتِْزَئ ِبُرُسٍل ّمِ يَن َولَقَِد اسـْ ِ çµÁِ فََحاَق َãُِرواْ ْب ُرواْ َخسِ ُرواْ َخسِ ُرواْ َخسِ ا َاكنُوْا ِبِه  َخسِ çِمْهنُم م
َهتْزِئُونَ   ].10:أالنعام[}يَسـْ

َدُمهْ {: قو� تعاىل • ْ�ُ çال �
ُدوَن ا يَن َال َجيِ ِ çµَدقَاِت َوا çِعَني ِمَن الُْمْؤِمِنَني ِيف الص ّوِ çيَن يَلِْمُزوَن الُْمط ِ çµا

رَ  فَيَْسَخُرونَ فَيَْسَخُرونَ فَيَْسَخُرونَ فَيَْسَخُرونَ  ِلميٌ  ِمْهنُْم َخسِ  ].79:التوبة[}اّ?ُ ِمْهنُْم َولَهُْم عََذاٌب ا�

ن {: قو� تعاىل •
�
ُروْا ِمنُْه قَاَل ا ن قَْوِمِه َخسِ -ç  تَْسَخُرواْ تَْسَخُرواْ تَْسَخُرواْ تَْسَخُرواْ َويَْصنَُع الُْفãَْ َوُلكçَما َمرç عَلَْيِه َمٔالٌ ّمِ

�
ِمنçا فَا

 ].38:هود[}تَْسَخُرونَ تَْسَخُرونَ تَْسَخُرونَ تَْسَخُرونَ ِمنُمكْ Sََ  نَْسَخرُ نَْسَخرُ نَْسَخرُ نَْسَخرُ 

يَن  َولَقَدِ {: قو� تعاىل • ِ çµÁِ فََحاَق َãِن قَْب ُهتِْزَئ ِبُرُسٍل ّمِ ُروااسـْ ُرواَخسِ ُرواَخسِ ُرواَخسِ ا َاكنُوا ِبِه  َخسِ çِمْهنُم م
َهتْزِئُونَ   ].41:أالنبياء[}يَسـْ

ْبَت {: قو� تعاىل •  ].12:الصافات[}َويَْسَخُرونَ َويَْسَخُرونَ َويَْسَخُرونَ َويَْسَخُرونَ بَْل َجعِ

ْوا آيًَة {: قو� تعاىل • َذا َرا�
�
 ].14:الصافات[}يَْستَْسِخُرونَ يَْستَْسِخُرونَ يَْستَْسِخُرونَ يَْستَْسِخُرونَ َوا

يَن آَمنُوا َال {: قو� تعاىل • ِ çµَا ا هي- ن  يَْسَخرْ يَْسَخرْ يَْسَخرْ يَْسَخرْ éَ ا� ْهنُْم َوَال ِنَساٌء ّمِ ن يَُكونُوا َخْريًا ّمِ ن قَْوٍم َعَىس ا� قَوٌم ّمِ
لْقَاِب ِبئَْس اِالْمسُ ا نُفَسُمكْ َوَال تَنَابَُزوا Áِْال� ْهنُنç َوَال تَلِْمُزوا ا� ا ّمِ ن يَُكنç َخْريً َِّساٍء َعَىس ا� َ ن ْعَد لُْفُسوُق ب

اِلُمونَ  çْولَِئَك ُمهُ الظUْم يَتُْب فَاç ميَاِن َوَمن ل
�
  ].11:احلجرات[}اْال
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        ومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتا" " " " خاضخاضخاضخاض""""لفظة لفظة لفظة لفظة : : : : ¼نًيا¼نًيا¼نًيا¼نًيا
عرش عرش عرش عرش ) ) ) ) 10101010((((ثنيت عرشة مرة يف ثنيت عرشة مرة يف ثنيت عرشة مرة يف ثنيت عرشة مرة يف ) ) ) ) 12121212((((ومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي ومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي ومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي ومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي " " " " خاضخاضخاضخاض""""وردت لفظة وردت لفظة وردت لفظة وردت لفظة 

        ::::اéٓت، بصيغيت ?مس والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويهاéٓت، بصيغيت ?مس والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويهاéٓت، بصيغيت ?مس والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويهاéٓت، بصيغيت ?مس والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويه
        ::::ثالثالثالثالثثثث مرات يف مرات يف مرات يف مرات يف) ) ) ) 3333((((وقد وردت وقد وردت وقد وردت وقد وردت . . . . يغة ?مسيغة ?مسيغة ?مسيغة ?مسص ص ص ص     - - - - 

نَزَل {: قو� تعاىل • ٍء قُْل َمْن ا� ن َيشْ نَزَل اّ?ُ عََىل بََرشٍ ّمِ ْذ قَالُوْا َما ا�
�
َوَما قََدُروْا اّ?َ َحقç قَْدِرِه ا

َعلُونَُه قََراِطيَس تُبْ  ِّلنçاِس َجتْ ي َجاَء ِبِه ُموَىس نُوًرا َوُهًدى ل ِ çµا الِْكتَاَب ا çِّْمُمت م ُفوَن َكِثًريا َوعُل ُدوَهنَا َوُختْ
نُمتْ َوَال اÁَُٓؤُمكْ قُِل اّ?ُ ُمثç َذْرُمهْ ِيف   ].91:أالنعام[}يَلَْعُبونَ  َخْوِضهِمْ َخْوِضهِمْ َخْوِضهِمْ َخْوِضهِمْ لَْم تَْعلَُموْا ا�

يَن ُمهْ ِيف {: قو� تعاىل • ِ çµا    ٍٍ  ].12:الطور[}يَلَْعُبونَ  َخْوضَخْوضَخْوضَخْوٍضٍ

 ].45:املدثر[}الَْخائِِضنيَ الَْخائِِضنيَ الَْخائِِضنيَ الَْخائِِضنيَ  َوُكنçا َخنُوُض َمعَ {: قو� تعاىل •
        ::::تسع مرات يفتسع مرات يفتسع مرات يفتسع مرات يف) ) ) ) 9999((((وقد وردت وقد وردت وقد وردت وقد وردت . . . . صيغة الفعلصيغة الفعلصيغة الفعلصيغة الفعل    - - - - 

َهتَْزاU ِهبَا فََال تَْقعُ {: قو� تعاىل • ْعُمتْ اéَِٓت اّ?ِ يَُكَفُر ِهبَا َويُسـْ َذا َمسِ �
ْن ا َل عَلَْيُمكْ ِيف الِْكتَاِب ا� çُدوْا َوقَْد نَز

 çِيف َحِديٍث غَْريِ  َخيُوُضواْ َخيُوُضواْ َخيُوُضواْ َخيُوُضواْ َمَعهُْم َحىت َ çمن نç اّ?َ َجاِمُع الُْمنَاِفِقَني َواْلَاكِفرِيَن ِيف َ�َ �
ثْلُهُْم ا ذًا ّمِ

�
çُمكْ ا ن �

ِه ا
يًعا  ].140:النساء[}َمجِ

يَن {: قو� تعاىل • ِ çµيَْت ا َذا َرا�
�
ا  َخيُوُضواْ َخيُوُضواْ َخيُوُضواْ َخيُوُضواْ ِيف اéَِٓتنَا فَا�ْعِرْض َعْهنُْم َحىتç  َخيُوُضونَ َخيُوُضونَ َخيُوُضونَ َخيُوُضونَ َوا çم

�
ِيف َحِديٍث غَْريِِه َوا

اِلِمنيَ يُ  çْكَرى َمَع الْقَْوِم الظ ِµّْيَطاُن فََال تَْقُعْد بَْعَد ا çَك الشـç  ].68:أالنعام[}نِسيَن

çَما ُكنçا {: قو� تعاىل • ن �
ُوُض َولَِنئ َسا�لَْهتُْم لََيُقولُنç ا ُوُض َ ُوُض َ Áِّ?ِ َواéَِٓتِه َوَرُسوِ�ِ ُكنُمتْ  خنخنخنَخنُوُض َ َونَلَْعُب قُْل ا�

َهتْزِئُونَ   ].65:التوبة[}تَسـْ

تَْمَتُعوْا ِخبَالِقهِْم {: قو� تعاىل • ْوَالًدا فَاسـْ ْمَواًال َوا� ْكَرثَ ا� ًة َوا� çِمنُمكْ قُو çَشد يَن ِمن قَْبِلُمكْ َاكنُوْا ا� ِ çµَاك
َالِقهِْم  يَن ِمن قَْبِلُمكْ ِخبَ ِ çµَتْمَتَع ا َالِقُمكْ Sََ اسـْ تَْمتَْعُمت ِخبَ ي  َوُخْضُمتْ َوُخْضُمتْ َوُخْضُمتْ َوُخْضُمتْ فَاسـْ ِ çµْولَـِئَك َحِبَطْت  اْ اْ اْ اْ َخاُضو َخاُضو َخاُضو َخاُضو َاك Uا

ونَ  ْولَِئَك ُمهُ الَْخاِرسُ Uنَْيا َواالِٓخَرِة َوا الُهُْم ِيف ا3- ْمعَ  ].69:التوبة[}ا�

ي يُوعَُدونَ  َخيُوُضواَخيُوُضواَخيُوُضواَخيُوُضوافََذْرُمهْ {: قو� تعاىل • ِ çµيَُالقُوا يَْوَمهُُم ا ç83:الزخرف[}َويَلَْعُبوا َحىت.[ 

ي يُوعَُدونَ َويَلْ  َخيُوُضواَخيُوُضواَخيُوُضواَخيُوُضوافََذْرُمهْ {: قو� تعاىل • ِ çµيَُالقُوا يَْوَمهُُم ا ç42:املعارج[}َعُبوا َحىت.[ 

ُوُض َوُكنçا {: قو� تعاىل • ُوُض َ ُوُض َ  ].45:املدثر[}َمَع الَْخائِِضنيَ  خنخنخنَخنُوُض َ
        ومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتا" " " " حضكحضكحضكحضك""""لفظة لفظة لفظة لفظة : : : : ¼لثًا¼لثًا¼لثًا¼لثًا

  :ومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي عىل معنيني" حضك"وردت لفظة 
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اéٓت، بصيغة الفعل فقاéٓت، بصيغة الفعل فقاéٓت، بصيغة الفعل فقاéٓت، بصيغة الفعل فقطططط، مرتبًة ، مرتبًة ، مرتبًة ، مرتبًة ) ) ) ) 3333((((مرات يف مرات يف مرات يف مرات يف ) ) ) ) 3333((((وقد ورد وقد ورد وقد ورد وقد ورد . . . . حضك مبعىن تبّسمحضك مبعىن تبّسمحضك مبعىن تبّسمحضك مبعىن تبّسم: : : : املعىن أالولاملعىن أالولاملعىن أالولاملعىن أالول
        ::::حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويهحسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويهحسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويهحسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويه

ُبونَ  فَلَْيْضَحُكواْ فَلَْيْضَحُكواْ فَلَْيْضَحُكواْ فَلَْيْضَحُكواْ {: قو� تعاىل •  ].82:التوبة[}قَِليًال َولَْيْبُكوْا َكِثًريا َجَزاًء ِبَما َاكنُوْا يَْكسـِ

تُُه قَآئَِمٌة {: قو� تعاىل • ْحسَ  فََضِحَكْت فََضِحَكْت فََضِحَكْت فََضِحَكْت َواْمَرا�
�
Áِ َها-َ ْ çْحسَاَق يَْعُقوَب فَبَرش

�
 ].71:هود[}اَق َوِمن َوَراء ا

çُه ُهَو {: قو� تعاىل • ن ْحضَكَ ْحضَكَ ْحضَكَ ْحضَكَ َوا� �� َىك  اااا�� بْ  ].43:النجم[}َوا�
اéٓت، بصيغة الفعل فقاéٓت، بصيغة الفعل فقاéٓت، بصيغة الفعل فقاéٓت، بصيغة الفعل فقطططط، ، ، ، ) ) ) ) 5555((((مرات يف مرات يف مرات يف مرات يف ) ) ) ) 5555((((وقد وردت وقد وردت وقد وردت وقد وردت . . . . حضك مبعىن هزئ وخسرحضك مبعىن هزئ وخسرحضك مبعىن هزئ وخسرحضك مبعىن هزئ وخسر: : : : املعىن الثايناملعىن الثايناملعىن الثايناملعىن الثاين

        ::::مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويهمرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويهمرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويهمرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويه

َذْ {: قو� تعاىل • çْهنُْم فَاخت نَسْوُمكْ ِذْكِري َوُكنُمت ّمِ ِرèé َحىتç ا�  ].110:املؤمنون[}تَْضَحُكونَ تَْضَحُكونَ تَْضَحُكونَ تَْضَحُكونَ تُُموُمهْ ِخسْ

ْهنَا {: قو� تعاىل • َذا ُمه ّمِ
�
ا َجاَءُمه ِباéَِٓتنَا ا ç47:الزخرف[}يَْضَحُكونَ يَْضَحُكونَ يَْضَحُكونَ يَْضَحُكونَ فَلَم.[ 

  ].60:النجم[}َوَال تَْبُكونَ  َوتَْضَحُكونَ َوتَْضَحُكونَ َوتَْضَحُكونَ َوتَْضَحُكونَ {: قو� تعاىل •

نç {: قو� تعاىل • �
يَن آَمنُوا ا ِ çµْجَرُموا َاكنُوْا ِمَن ا يَن ا� ِ çµ29:املطففني[}يَْضَحُكونَ يَْضَحُكونَ يَْضَحُكونَ يَْضَحُكونَ ا.[ 

يَن آَمنُوْا ِمَن اْلُكفçاِر {: قو� تعاىل • ِ çµ34:املطففني[}يَْضَحُكونَ يَْضَحُكونَ يَْضَحُكونَ يَْضَحُكونَ فَالَْيْوَم ا.[  
        ومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتا" " " " لعبلعبلعبلعب""""لفظة لفظة لفظة لفظة : : : : رابًعارابًعارابًعارابًعا

  :ومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي عىل معنيني" لعب"وردت لفظة 
تسع مرات يف تسع مرات يف تسع مرات يف تسع مرات يف ) ) ) ) 9999((((وقد وردت ومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي وقد وردت ومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي وقد وردت ومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي وقد وردت ومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي . . . . لعب مبعىن لها يلهو ومرلعب مبعىن لها يلهو ومرلعب مبعىن لها يلهو ومرلعب مبعىن لها يلهو ومرحححح: : : : ىن أالولىن أالولىن أالولىن أالولاملعاملعاملعاملع
        ::::اéٓت، بصيغيت ?مس والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويهاéٓت، بصيغيت ?مس والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويهاéٓت، بصيغيت ?مس والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويهاéٓت، بصيغيت ?مس والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويه) ) ) ) 9999((((
        ::::سـبع مرات يفسـبع مرات يفسـبع مرات يفسـبع مرات يف) ) ) ) 7777((((وقد وردت وقد وردت وقد وردت وقد وردت . . . . صيغة ?مسصيغة ?مسصيغة ?مسصيغة ?مس    - - - - 

الç {: قو� تعاىل •
�
نَْيا ا فََال وَ  لَِعبلَِعبلَِعبلَِعبٌٌٌٌ    َوَما الَْحَياُة ا3- يَن يَتçُقوَن ا� ِ ç·ِّ اُر االِٓخَرُة َخْريٌ ل ç�َلَهٌْو َول

 ].32:أالنعام[}تَْعِقلُونَ 

ْرَض َوَما بَيَْهنَُما {: قو� تعاىل • َماَء َواْال� ç16:أالنبياء[}َالِعِبنيَ َالِعِبنيَ َالِعِبنيَ َالِعِبنيَ َوَما َخلَْقنَا الس.[ 

نَت ِمَن {: قو� تعاىل • ْم ا� ِجئْتَنَا Áِلَْحّقِ ا� عِ قَالُوا ا� çعِ الال çعِ الال çعِ الال ç55:أالنبياء[}ِبنيَ ِبنيَ ِبنيَ ِبنيَ الال.[ 

الç لَهٌْو {: قو� تعاىل •
�
نَْيا ا اَر اْالِٓخَرَة لَِهـَي الَْحَيَواُن لَْو َاكنُوا  َولَِعبَولَِعبَولَِعبَولَِعبٌٌٌٌ    َوَما َهِذِه الَْحَياُة ا3- ç3ا çن

�
َوا

 ].64:العنكبوت[}يَْعلَُمونَ 

ْرَض َوَما بَيَْهنَُما {: قو� تعاىل • َماَواِت َواْال� ç38:ا3خان[}ِعِبنيَ ِعِبنيَ ِعِبنيَ ِعِبنيَ َال َال َال َال َوَما َخلَْقنَا الس.[ 
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نَْيا {: قو� تعاىل • çَما احلََياُة ا3- ن
�
ُمكْ  لَِعبلَِعبلَِعبلَِعبٌٌٌٌ    ا ُجوَرُمكْ َوَال يَْسا�لْ Uُقوا يُْؤِتُمكْ اçن تُْؤِمنُوا َوتَت

�
َولَهٌْو َوا

ْمَوالَُمكْ   ].36:محمد[}ا�

نَْيا {: قو� تعاىل • çَما الَْحَياُة ا3- ن ْوَالِد  َولَهٌْو َوِزينَةٌ  لَِعبلَِعبلَِعبلَِعبٌٌٌٌ    اْعلَُموا ا� ْمَواِل َواْال� َوتََفاُخٌر بَيْنَُمكْ َوتََاكثٌُر ِيف اْال�
ا ُمثç يَُكوُن ُحَطاًما َوِيف اْالِٓخَرِة عَذَ  èاُه ُمْصَفر يُج فََرتَ َب الُْكفçاَر نََباتُُه ُمثç َهيِ اٌب َشِديٌد َمكَثَِل غَْيٍث ا�ْجعَ

ِ َوِرْضَواٌن َوَما الْحَ  ç?َن ا الç َمتَاُع الُْغُرورِ َوَمْغِفَرٌة ّمِ
�
نَْيا ا  ].20:احلديد[}َياُة ا3-

        ::::مرتني فقمرتني فقمرتني فقمرتني فقطططط يف يف يف يف) ) ) ) 2222((((وقد وردت وقد وردت وقد وردت وقد وردت . . . . صيغة الفعلصيغة الفعلصيغة الفعلصيغة الفعل    - - - - 

نَا ُحضًى َوُمهْ {: قو� تعاىل • ن يَا#ِتَهيُْم بَا#سـُ ْهُل الُْقَرى ا� ِمَن ا� َو ا�  ].98:أالعراف[}يَلَْعُبونَ يَلَْعُبونَ يَلَْعُبونَ يَلَْعُبونَ ا�

ْرِسïُْ َمَعنَا غًَدا يَْرتَْع {: قو� تعاىل • -ç َ�ُ لََحاِفُظونَ  َعْب َعْب َعْب َعْب َويَلْ َويَلْ َويَلْ َويَلْ ا�
�
 ].12:يوسف[}َوا

ٕاحدى عرشة مرة ٕاحدى عرشة مرة ٕاحدى عرشة مرة ٕاحدى عرشة مرة ) ) ) ) 11111111((((وقد وردت ومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي وقد وردت ومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي وقد وردت ومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي وقد وردت ومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي . . . . لعب مبعىن خسر وهزئلعب مبعىن خسر وهزئلعب مبعىن خسر وهزئلعب مبعىن خسر وهزئ: : : : املعىن الثايناملعىن الثايناملعىن الثايناملعىن الثاين
ٕاحدى عرشة آية، بصيغيت ?مس والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ٕاحدى عرشة آية، بصيغيت ?مس والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ٕاحدى عرشة آية، بصيغيت ?مس والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ٕاحدى عرشة آية، بصيغيت ?مس والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ) ) ) ) 11111111((((يف يف يف يف 
        ::::ويهويهويهويه
        ::::يفيفيفيفٔاربع مرات ٔاربع مرات ٔاربع مرات ٔاربع مرات ) ) ) ) 4444((((وقد وردت وقد وردت وقد وردت وقد وردت . . . . صيغة ?مسصيغة ?مسصيغة ?مسصيغة ?مس    - - - - 

ُذوْا ِدينَُمكْ ُهُزًوا {: قو� تعاىل • َ çيَن اخت ِ çµِخُذوْا اçيَن آَمنُوْا َال تَت ِ çµَا ا هي- وتُوْا الِْكتَاَب  َولَِعًباَولَِعًباَولَِعًباَولَِعًباéَ ا� Uيَن ا ِ çµَن ا ّمِ
ْؤِمِننيَ  ن ُكنُمت م-

�
çُقوْا اّ?َ ا ْوِلَياَء َوات  ].57:املائدة[}ِمن قَْبِلُمكْ َوالُْكفçاَر ا�

َُذوَها ُهُزًوا {: عاىلقو� ت • çَالِة اخت çَىل الص �
َذا َ-َديُْمتْ ا

�
ُْم قَْوٌم الç يَْعِقلُونَ  َولَِعًباَولَِعًباَولَِعًباَولَِعًباَوا çِبا�هن َåِ58:املائدة[}َذ.[ 

ُذوْا ِديَهنُْم {: قو� تعاىل • َ çيَن اخت ِ çµن لَِعًبالَِعًبالَِعًبالَِعًباَوَذِر ا ْر ِبِه ا� نَْيا َوَذكِّ ْهتُُم الَْحَياُة ا3- çتُبَْسَل نَْفٌس ِبَما  َولَهًْوا َوغَر
 ِ çµْولَـِئَك ا Uيُْؤَخْذ ِمْهنَا ا çعَْدٍل ال çن تَْعِدْل ُلك

�
يَن َكَسبَْت لَيَْس لَهَا ِمن ُدوِن اّ?ِ َوِيلJ َوَال َشِفيٌع َوا

ِلٌمي ِبَما َاكنُوْا يَْكُفُرونَ  ٍمي َوعََذاٌب ا� ْن َمحِ اٌب ّمِ ُبوْا لَهُْم َرشَ بِْسلُوْا ِبَما َكسـَ U70:أالنعام[}ا.[ 

ُذوْا ِديَهنُْم لَهًْوا {: قو� تعاىل • َ çيَن اخت ِ çµنَُسوْا ِلقَاَء يَْوِمهِْم  َولَِعًباَولَِعًباَولَِعًباَولَِعًباا َSَ ْنَْيا فَالَْيْوَم نَنَساُمه ْهتُُم الَْحَياُة ا3- çَوغَر
َحُدونَ   ].51:أالعراف[}َهـَذا َوَما َاكنُوْا ِباéَِٓتنَا َجيْ

        ::::سـبع مرات يفسـبع مرات يفسـبع مرات يفسـبع مرات يف) ) ) ) 7777((((وقد وردت وقد وردت وقد وردت وقد وردت . . . . صيغة الفعلصيغة الفعلصيغة الفعلصيغة الفعل    - - - - 

نَزَل {: قو� تعاىل • ٍء قُْل َمْن ا� ن َيشْ نَزَل اّ?ُ عََىل بََرشٍ ّمِ ْذ قَالُوْا َما ا�
�
َوَما قََدُروْا اّ?َ َحقç قَْدِرِه ا

ُفوَن كَ  َعلُونَُه قََراِطيَس تُْبُدوَهنَا َوُختْ ِّلنçاِس َجتْ ي َجاء ِبِه ُموَىس نُوًرا َوُهًدى ل ِ çµا الِْكتَاَب ا çِّْمُمت م ِثًريا َوعُل
نُمتْ َوَال اÁَُٓؤُمكْ قُِل اّ?ُ ُمثç َذْرُمهْ ِيف َخْوِضهِْم   ].91:أالنعام[}يَلَْعُبونَ يَلَْعُبونَ يَلَْعُبونَ يَلَْعُبونَ لَْم تَْعلَُموْا ا�

çَما ُكنçا َخنُوُض {: قو� تعاىل • ن �
Áِّ?ِ َواéَِٓتِه َوَرُسوِ�ِ  َونَلَْعُب َونَلَْعُب َونَلَْعُب َونَلَْعُب َولَِنئ َسا�لَْهتُْم لََيُقولُنç ا ُكنُمتْ قُْل ا�

َهتْزِئُونَ   ].65:التوبة[}تَسـْ
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تََمُعوُه َوُمهْ {: قو� تعاىل • الç اسـْ �
ْحَدٍث ا م م- ِ ّهبِ çن ر çن ِذْكٍر م  ].2:أالنبياء[}يَلَْعُبونَ يَلَْعُبونَ يَلَْعُبونَ يَلَْعُبونَ َما يَا#ِتِهيم ّمِ

ي يُوعَُدونَ  َويَلَْعُبواَويَلَْعُبواَويَلَْعُبواَويَلَْعُبوافََذْرُمهْ َخيُوُضوا {: قو� تعاىل • ِ çµيَُالقُوا يَْوَمهُُم ا ç83:الزخرف[}َحىت.[ 

 ].9:ا3خان[}يَلَْعُبونَ يَلَْعُبونَ يَلَْعُبونَ يَلَْعُبونَ بَْل ُمهْ ِيف َشّكٍ {: قو� تعاىل •

يَن ُمهْ ِيف َخْوٍض {: قو� تعاىل • ِ çµ12:الطور[}يَلَْعُبونَ يَلَْعُبونَ يَلَْعُبونَ يَلَْعُبونَ ا.[ 

ي يُوعَُدونَ  َويَلَْعُبواَويَلَْعُبواَويَلَْعُبواَويَلَْعُبوافََذْرُمهْ َخيُوُضوا {: قو� تعاىل • ِ çµيَُالقُوا يَْوَمهُُم ا ç42:املعارج[}َحىت.[ 
        تقاهتاتقاهتاتقاهتاتقاهتاومشـ ومشـ ومشـ ومشـ " " " " ملزملزملزملز""""لفظة لفظة لفظة لفظة : : : : خامًساخامًساخامًساخامًسا

ٔاربع اéٓت، بصيغيت ٔاربع اéٓت، بصيغيت ٔاربع اéٓت، بصيغيت ٔاربع اéٓت، بصيغيت ) ) ) ) 4444((((ٔاربع مرات يف ٔاربع مرات يف ٔاربع مرات يف ٔاربع مرات يف ) ) ) ) 4444((((ومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي ومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي ومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي ومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي " " " " ملزملزملزملز""""وردت لفظة وردت لفظة وردت لفظة وردت لفظة 
        ::::?مس والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويه?مس والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويه?مس والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويه?مس والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويه

        ::::وقد وردت مرة واحدة يفوقد وردت مرة واحدة يفوقد وردت مرة واحدة يفوقد وردت مرة واحدة يف. . . . صيغة ?مسصيغة ?مسصيغة ?مسصيغة ?مس    - - - - 

ُِّلكِّ ُمهََزٍة {: قو� تعاىل • -َمَزةٍٍٍٍ    َويٌْل ل -َمَزةل -َمَزةل -َمَزةل  ].1:اهلمزة[}ل
        ::::اéٓت، عىل النحو االٓاéٓت، عىل النحو االٓاéٓت، عىل النحو االٓاéٓت، عىل النحو االٓيتيتيتيت) ) ) ) 3333((((ثالثالثالثالثثثث مرات، يف  مرات، يف  مرات، يف  مرات، يف ) ) ) ) 3333((((قد وردت قد وردت قد وردت قد وردت و و و و . . . . صيغة الفعلصيغة الفعلصيغة الفعلصيغة الفعل    - - - - 

ن {: قو� تعاىل • çَذا ُمهْ  يَلِْمُزيَلِْمُزيَلِْمُزيَلِْمُزككككَ َ َ َ َوِمْهنُم م �
çْم يُْعَطْوْا ِمهنَا ا ن ل

�
ْعُطوْا ِمْهنَا َرُضوْا َوا Uْن ا

�
َدقَاِت فَا çِيف الص

 ].58:التوبة[}يَْسَخُطونَ 

يَن {: قو� تعاىل • ِ çµعِ  يَلِْمُزونَ يَلِْمُزونَ يَلِْمُزونَ يَلِْمُزونَ ا ّوِ çَدُمهْ الُْمط ْ�ُ çال �
ُدوَن ا يَن َال َجيِ ِ çµَدقَاِت َوا çَني ِمَن الُْمْؤِمِنَني ِيف الص

ِلميٌ  َر اّ?ُ ِمْهنُْم َولَهُْم عََذاٌب ا�  ].79:التوبة[}فَيَْسَخُروَن ِمْهنُْم َخسِ

ن يَ {: قو� تعاىل • ن قَْوٍم َعَىس ا� يَن آَمنُوا َال يَْسَخْر قَوٌم ّمِ ِ çµَا ا هي- ن éَ ا� ْهنُْم َوَال ِنَساٌء ّمِ ا ّمِ ُكونُوا َخْريً
ْهنُنç َوَال  ا ّمِ ن يَُكنç َخْريً َِّساٍء َعَىس ا� لْقَاِب ِبئَْس اِالْمسُ الُْفُسوُق بَْعَد  تَلِْمُزواتَلِْمُزواتَلِْمُزواتَلِْمُزوان نُفَسُمكْ َوَال تَنَابَُزوا Áِْال� ا�

اِلُمونَ  çْولَِئَك ُمهُ الظUْم يَتُْب فَاç ميَاِن َوَمن ل
�
 ].11:اتاحلجر [}اْال
        ومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتا" " " " نزبنزبنزبنزب""""لفظة لفظة لفظة لفظة : : : : سادًساسادًساسادًساسادًسا

        ::::ومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي مرة واحدة، بصيغة فعل أالمر، يفومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي مرة واحدة، بصيغة فعل أالمر، يفومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي مرة واحدة، بصيغة فعل أالمر، يفومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي مرة واحدة، بصيغة فعل أالمر، يف" " " " نزبنزبنزبنزب""""وردت لفظة وردت لفظة وردت لفظة وردت لفظة 

ن {: قو� تعاىل • ْهنُْم َوَال ِنَساٌء ّمِ ا ّمِ ن يَُكونُوا َخْريً ن قَْوٍم َعَىس ا� يَن آَمنُوا َال يَْسَخْر قَوٌم ّمِ ِ çµَا ا هي- éَ ا�
َِّساٍء َعَىس  نُفَسُمكْ َوَال ن ْهنُنç َوَال تَلِْمُزوا ا� ا ّمِ ن يَُكنç َخْريً لْقَاِب ِبئَْس اِالْمسُ الُْفُسوُق بَْعَد  تَنَابَُزواتَنَابَُزواتَنَابَُزواتَنَابَُزوا ا� Áِْال�

اِلُمونَ  çْولَِئَك ُمهُ الظUْم يَتُْب فَاç ميَاِن َوَمن ل
�
 ].11:احلجرات[}اْال
        ومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتا" " " " هزئهزئهزئهزئ""""لفظة لفظة لفظة لفظة : : : : سابًعاسابًعاسابًعاسابًعا

اثنتني اثنتني اثنتني اثنتني ) ) ) ) 32323232((((ٔاربًعا وثالثني مرًة يف ٔاربًعا وثالثني مرًة يف ٔاربًعا وثالثني مرًة يف ٔاربًعا وثالثني مرًة يف ) ) ) ) 34343434((((قاهتا يف القرآن الكرمي قاهتا يف القرآن الكرمي قاهتا يف القرآن الكرمي قاهتا يف القرآن الكرمي ومشـتومشـتومشـتومشـت" " " " هزئهزئهزئهزئ""""وردت لفظة وردت لفظة وردت لفظة وردت لفظة 
        ::::وثالثني آية، بصيغيت ?مس والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويهوثالثني آية، بصيغيت ?مس والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويهوثالثني آية، بصيغيت ?مس والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويهوثالثني آية، بصيغيت ?مس والفعل، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويه
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        ::::ثالثالثالثالثثثث عرشة آية، عىل النحو االٓ عرشة آية، عىل النحو االٓ عرشة آية، عىل النحو االٓ عرشة آية، عىل النحو االٓيتيتيتيت) ) ) ) 13131313((((ثالثالثالثالثثثث عرشة مرة، يف  عرشة مرة، يف  عرشة مرة، يف  عرشة مرة، يف ) ) ) ) 13131313((((وقد وردت وقد وردت وقد وردت وقد وردت . . . . صيغة ?مسصيغة ?مسصيغة ?مسصيغة ?مس    - - - - 

ِ {: قو� تعاىل • çµَذا لَُقوْا ا
�
ُن َوا çَما َحنْ ن

�
-ç َمَعْمكْ ا

�
ْم قَالُوْا ا َياِطيِهنِ َىل شـَ

�
َذا َخلَْوْا ا

�
يَن آَمنُوْا قَالُوْا آَمنçا َوا

َهتْزِئُونَ  َهتْزِئُونَ ُمسـْ َهتْزِئُونَ ُمسـْ َهتْزِئُونَ ُمسـْ  ].14:البقرة[}ُمسـْ

تَتçِخُذ-َ {: قو� تعاىل • وْا بََقَرًة قَالُوْا ا� ْن تَْذَحبُ نç اّ?َ يَا#ُمُرُمكْ ا� �
ْذ قَاَل ُموَىس ِلقَْوِمِه ا

�
ُعوُذ  ُهُزًواُهُزًواُهُزًواُهُزًوا َوا قَاَل ا�

ُكوَن ِمَن الَْجاِهِلنيَ  ْن ا�  ].67:البقرة[}Áِّ?ِ ا�

ُِحوُهنç ِبَمْعُروٍف َوَال {: قو� تعاىل • ْو َرسّ َجلَهُنç فَا�ْمِسُكوُهنç ِبَمْعُروٍف ا� çَساء فََبلَْغَن ا� َذا َطلçْقُمتُ الن
�
َوا

 َ çتَْعتَُدوْا َوَمن ي اًرا ل َواْذُكُروْا  ُهُزًواُهُزًواُهُزًواُهُزًواْفَعْل َذåَِ فَقَْد َظَملَ نَْفَسُه َوَال تَتçِخُذَوْا اéَِٓت اّ?ِ تُْمِسُكوُهنç ِرضَ
çُقوْا اّ?َ َواْعلَمُ  َن الِْكتَاِب َوالِْحْمكَِة يَِعُظُمك ِبِه َوات نَزَل عَلَْيُمكْ ّمِ نç اّ?َ ِبُلكِّ ِنْعَمَت اّ?ِ عَلَْيُمكْ َوَما ا� وْا ا�

ٍء عَِلميٌ   ].231:البقرة[}َيشْ

ُذوْا ِدينَُمكْ {: قو� تعاىل • َ çيَن اخت ِ çµِخُذوْا اçيَن آَمنُوْا َال تَت ِ çµَا ا هي- وتُوْا الِْكتَاَب  ُهُزًواُهُزًواُهُزًواُهُزًواéَ ا� Uيَن ا ِ çµَن ا َولَِعًبا ّمِ
ْؤِمِننيَ  ن ُكنُمت م-

�
çُقوْا اّ?َ ا ْوِلَياَء َوات  ].57:ةاملائد[}ِمن قَْبِلُمكْ َوالُْكفçاَر ا�

َُذوَها {: قو� تعاىل • çَالِة اخت çَىل الص �
َذا َ-َديُْمتْ ا

�
ُْم قَْوٌم الç يَْعِقلُونَ  ُهُزًواُهُزًواُهُزًواُهُزًواَوا çِبا�هن َåِ58:املائدة[}َولَِعًبا َذ.[ 

-ç َكَفْينَاَك {: قو� تعاىل •
�
َهتْزِئِنيَ ا َهتْزِئِنيَ الُْمسـْ َهتْزِئِنيَ الُْمسـْ َهتْزِئِنيَ الُْمسـْ  ].95:احلجر[}الُْمسـْ

الç {: قو� تعاىل •
�
يَن َكَفُروا Áِلَْباِطِل ِلُيْدِحُضوا ِبِه َوَما نُْرِسُل الُْمْرَسِلَني ا ِ çµاِدُل ا ِيَن َوُمنِذِريَن َوُجيَ  ُمبَّرشِ
نِذُروا  Uِيت َوَما اéََُٓذوا ا çَواخت ç56:الكهف[}ُهُزًواُهُزًواُهُزًواُهُزًواالَْحق.[ 

َُذوا اéَِٓيت َوُرُسِيل {: قو� تعاىل • çِبَما َكَفُروا َواخت ُ çمن  ].106:هفالك [}ُهُزًواُهُزًواُهُزًواُهُزًواَذåَِ َجَزاُؤُمهْ َ�َ

الç {: قو� تعاىل •
�
ن يَتçِخُذونََك ا

�
يَن َكَفُروا ا ِ çµَذا َرآَك ا

�
ُمكْ َوُمه ِبِذْكِر  ُهُزًواُهُزًواُهُزًواُهُزًواَوا ي يَْذُكُر آِلهَتَ ِ çµَهَذا ا ا�

ْمحَِن ُمهْ َاكِفُرونَ  ç36:أالنبياء[}الر.[ 

الç {: قو� تعاىل •
�
ن يَتçِخُذونََك ا

�
ْوَك ا َذا َرا�

�
َهَذا  ُهُزًواُهُزًواُهُزًواُهُزًواَوا ُ َرُسوالً ا� ç?ي بََعَث ا ِ çµ41:الفرقان[}ا.[ 

ِ ِبغَْريِ ِعْملٍ َويَتçِخَذَها {: قو� تعاىل • ç?َعن َسِبيِل ا çاِس َمن يَْشَرتِي لَهَْو الَْحِديِث ِلُيِضلçُهُزًواُهُزًواُهُزًواُهُزًواَوِمَن الن 
هِنيٌ  ولَِئَك لَهُْم عََذاٌب م- U6:لقامن[}ا.[ 

َذا عَِملَ ِمْن اéَٓ {: قو� تعاىل •
�
َذَها َوا َ çهِنيٌ  ُهُزًواُهُزًواُهُزًواُهُزًواِتنَا َشيْئًا اخت ْولَِئَك لَهُْم عََذاٌب م- U9:اجلاثية[}ا.[ 

ِ {: قو� تعاىل • ç?ِت اéَْٓذُمتْ ا َ çُمكُ اختç َرُجوَن ِمْهنَا َوَال ُمهْ  ُهُزًواُهُزًواُهُزًواُهُزًواَذِلُمك ِبا�ن نَْيا فَالَْيْوَم َال ُخيْ ُمكُ الَْحَياُة ا3- تْ çَوغَر
تَْعتَُبونَ   ].35:اجلاثية[}يُسـْ
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        ::::تسع عرشة آية، عىل النحو االٓتسع عرشة آية، عىل النحو االٓتسع عرشة آية، عىل النحو االٓتسع عرشة آية، عىل النحو االٓيتيتيتيت) ) ) ) 11119999((((ٕاحدى وعرشين مرة، يف ٕاحدى وعرشين مرة، يف ٕاحدى وعرشين مرة، يف ٕاحدى وعرشين مرة، يف ) ) ) ) 21212121((((وقد وردت وقد وردت وقد وردت وقد وردت . . . . صيغة الفعلصيغة الفعلصيغة الفعلصيغة الفعل    - - - - 

َهتِْزئُ اّ?ُ {: قو� تعاىل • َهتِْزئُ يَسـْ َهتِْزئُ يَسـْ َهتِْزئُ يَسـْ ْم يَْعَمهُونَ  يَسـْ ُمهْ ِيف ُطْغَياِهنِ ْم َويَُمد-  ].15:البقرة[}ِهبِ

 {: قو� تعاىل •
�
ْن ا َل عَلَْيُمكْ ِيف الِْكتَاِب ا� çِت اّ?ِ يَُكَفُر ِهبَا َوقَْد نَزéَْٓعُمتْ ا UU    َذا َمسِ UUَهتَْزا َهتَْزاَويُسـْ َهتَْزاَويُسـْ َهتَْزاَويُسـْ ِهبَا فََال تَْقُعُدوْا  َويُسـْ

نç اّ?َ َجاِمُع الُْمنَاِفِقَني َوالَْاكِفِر  �
ثْلُهُْم ا ًذا ّمِ

�
çُمكْ ا ن �

ِه ا َ َمَعهُْم َحىتç َخيُوُضوْا ِيف َحِديٍث غَْريِ çمن يَن ِيف َ�َ
يًعا  ].140:النساء[}َمجِ

نَباُء َما َاكنُوْا ِبِه {: عاىلقو� ت • ا َجاءُمهْ فََسْوَف يَا#ِتِهيْم ا� çلَْحّقِ لَمÁِ بُوْا çَهتْزِئُونَ فَقَْد َكذ َهتْزِئُونَ يَسـْ َهتْزِئُونَ يَسـْ َهتْزِئُونَ يَسـْ  ].5:أالنعام[}يَسـْ

ُهتِْزئَ َولَقَِد {: قو� تعاىل • ُهتِْزئَ اسـْ ُهتِْزئَ اسـْ ُهتِْزئَ اسـْ ا َاكنُوْا ِبِه  اسـْ çُروْا ِمْهنُم م يَن َخسِ ِ çµÁِ فََحاَق َãِن قَْب ِبُرُسٍل ّمِ
َهتْزِئُو َهتْزِئُويَسـْ َهتْزِئُويَسـْ َهتْزِئُويَسـْ  ].10:أالنعام[}نَ نَ نَ نَ يَسـْ

م قُِل {: قو� تعاىل • ُهئُْم ِبَما ِيف قُلُوِهبِ ِّ ْم ُسوَرٌة تُنَب ن تَُزنçَل عَلَْهيِ َذُر الُْمنَاِفُقوَن ا� َهتْزِئُواْ َحيْ َهتْزِئُواْ اسـْ َهتْزِئُواْ اسـْ َهتْزِئُواْ اسـْ نç اّ?َ  اسـْ �
ا

َذُرونَ  ا َحتْ ç64:التوبة[}ُمْخِرٌج م.[ 

çَما ُكنç {: قو� تعاىل • ن �
Áِّ?ِ َواéَِٓتِه َوَرُسوِ�ِ ُكنُمتْ َولَِنئ َسا�لَْهتُْم لََيُقولُنç ا ا َخنُوُض َونَلَْعُب قُْل ا�

َهتْزِئُونَ  َهتْزِئُونَ تَسـْ َهتْزِئُونَ تَسـْ َهتْزِئُونَ تَسـْ  ].65:التوبة[}تَسـْ

َال يَْوَم يَا#ِتِهيْم لَيْ {: قو� تعاىل • ِبُسُه ا� çَيُقولُنç َما َحيْ ْعُدوَدٍة ل çٍة م çم Uَىل ا �
ْرَ- َعْهنُُم الَْعَذاَب ا çخ َس َولَِنئْ ا�

وفًا َعْهنُمْ  ا َاكنُوْا ِبِه  َمْرصُ çم م َهتْزِئُونَ َوَحاَق ِهبِ َهتْزِئُونَ يَسـْ َهتْزِئُونَ يَسـْ َهتْزِئُونَ يَسـْ  ].8:هود[}يَسـْ

ُهتِْزئَ َولََقِد {: قو� تعاىل • ُهتِْزئَ اسـْ ُهتِْزئَ اسـْ ُهتِْزئَ اسـْ َخْذُهتُْم فََكْيَف َاكَن  اسـْ يَن َكَفُروْا ُمثç ا� ِ ç·فَا�ْملَْيُت ِل َãِن قَْب ِبُرُسٍل ّمِ
 ].32:الرعد[}ِعقَاِب 

الç {: قو� تعاىل •
�
ُسوٍل ا çن ر َهتْزِئُونَ َاكنُوْا ِبِه َوَما يَا#ِتِهيم ّمِ َهتْزِئُونَ يَسـْ َهتْزِئُونَ يَسـْ َهتْزِئُونَ يَسـْ  ].11:احلجر[}يَسـْ

ا َاكنُوْا ِبِه {: قو� تعاىل • çم م لُوْا َوَحاَق ِهبِ ئَاُت َما َمعِ ِّ َهتْزِئُونَ فَا�َصاَهبُْم َسي َهتْزِئُونَ يَسـْ َهتْزِئُونَ يَسـْ َهتْزِئُونَ يَسـْ  ].34:النحل[}يَسـْ

ُهتِْزئَ َولَقَِد {: قو� تعاىل • ُهتِْزئَ اسـْ ُهتِْزئَ اسـْ ُهتِْزئَ اسـْ ا اكَ  اسـْ çُروا ِمْهنُم م يَن َخسِ ِ çµÁِ فََحاَق َãِن قَْب نُوا ِبِه ِبُرُسٍل ّمِ
َهتْزِئُونَ  َهتْزِئُونَ يَسـْ َهتْزِئُونَ يَسـْ َهتْزِئُونَ يَسـْ  ].41:أالنبياء[}يَسـْ

نَباُء َما َاكنُوا ِبِه {: قو� تعاىل • َيا#ِتِهيْم ا� بُوا فَسـَ çَهتْزِئُونَ فَقَْد َكذ َهتْزِئُونَ يَسـْ َهتْزِئُونَ يَسـْ َهتْزِئُونَ يَسـْ  ].6:الشعراء[}يَسـْ

ِ َوَاكنُوا ِهبَا {: قو� تعاىل • ç?ِت اéَٓبُوا ِبا çن َكذ ى ا� وا� َساُؤوا الس- يَن ا� ِ çµَاكَن عَاِقبََة ا çُمث
 َ َ ي َ ي َ ي َهتْزِئُونَ ي َهتْزِئُونَ سـْ َهتْزِئُونَ سـْ َهتْزِئُونَ سـْ  ].10:الروم[}سـْ

الç َاكنُوا ِبِه {: قو� تعاىل •
�
ُسوٍل ا çن ر ًة عََىل الِْعَباِد َما يَا#ِتِهيم ّمِ َهتْزِئُونَ éَ َحْرسَ َهتْزِئُونَ يَسـْ َهتْزِئُونَ يَسـْ َهتْزِئُونَ يَسـْ  ].30:يس[}يَسـْ

ا َاكنُوا ِبِه {: قو� تعاىل • çم م ُبوا َوَحاَق ِهبِ ئَاُت َما َكسـَ ِّ َهتْزِئُونَ َوبََدا لَهُْم َسي َهتْزِئُونَ يَسـْ َهتْزِئُونَ يَسـْ َهتْزِئُونَ يَسـْ  ].48:الزمر[}يَسـْ
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ا َاكنُوا ِبِه {: قو� تعاىل • çم م َن الِْعْملِ َوَحاَق ِهبِ ِّنَاِت فَرُِحوا ِبَما ِعنَدُمه ّمِ ا َجاءْهتُْم ُرُسلُهُم Áِلَْبي çفَلَم
َهتْزِئُونَ  َهتْزِئُونَ يَسـْ َهتْزِئُونَ يَسـْ َهتْزِئُونَ يَسـْ  ].83:غافر[}يَسـْ

الç َاكنُوا ِبِه {: قو� تعاىل •
�
çِيبٍّ ا ن ن َهتْزِئُونَ َوَما يَا#ِتِهيم ّمِ َهتْزِئُونَ يَسـْ َهتْزِئُونَ يَسـْ َهتْزِئُونَ يَسـْ  ].7:الزخرف[}يَسـْ

ا َاكنُوا ِبِه {: عاىلقو� ت • çم م لُوا َوَحاَق ِهبِ ئَاُت َما َمعِ ِّ َهتْزِئُونَ َوبََدا لَهُْم َسي َهتْزِئُونَ يَسـْ َهتْزِئُونَ يَسـْ َهتْزِئُونَ يَسـْ  ].33:اجلاثية[}يَسـْ

فِْئَدًة فََما ا�ْغَىن َعْهنُ {: قو� تعاىل • بَْصاًرا َوا� ًعا َوا� كçنçاُمكْ ِفيِه َوَجَعلْنَا لَهُْم َمسْ çن م �
ْم َولََقْد َمكçنçاُمهْ ِفميَا ا

ُ َمسْ  ا َاكن çم م ِ َوَحاَق ِهبِ ç?ِت اéََٓحُدوَن ِبا ْذ َاكنُوا َجيْ
�
ٍء ا ن َيشْ فِْئَدُهتُم ّمِ بَْصاُرُمهْ َوَال ا� وا ِبِه ُعهُْم َوَال ا�

َهتْزِئُونَ  َهتْزِئُونَ يَسـْ َهتْزِئُونَ يَسـْ َهتْزِئُونَ يَسـْ   ].26:أالحقاف[}يَسـْ
        ومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتا" " " " مهزمهزمهزمهز""""لفظة لفظة لفظة لفظة : : : : ¼منًا¼منًا¼منًا¼منًا

ثالثالثالثالثثثث اéٓت، بصيغة  اéٓت، بصيغة  اéٓت، بصيغة  اéٓت، بصيغة ) ) ) ) 3333((((ثالثالثالثالثثثث مرات يف  مرات يف  مرات يف  مرات يف ) ) ) ) 3333((((ومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي ومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي ومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي ومشـتقاهتا يف القرآن الكرمي " " " " مهزمهزمهزمهز""""وردت لفظة وردت لفظة وردت لفظة وردت لفظة 
        ::::?مس فق?مس فق?مس فق?مس فقطططط، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويه، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويه، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويه، مرتبًة حسب ترتيب سور املصحف الرشيف، ويه

ُعوُذ ِبَك ِمْن {: قو� تعاىل • ّبِ ا� çَياِطنيِ  َمهََزاِت َمهََزاِت َمهََزاِت َمهََزاِت َوقُل ر ç97:املؤمنون[}الشـ.[ 

اٍء ِبنَِمميٍ  َمهçازَمهçازَمهçازَمهçازٍٍٍٍ    {: قو� تعاىل • çش ç11:القمل[}م.[ 

ُِّلكِّ {: قو� تعاىل • -َمَزةٍ  ُمهََزةُمهََزةُمهََزةُمهََزةٍٍٍٍ    َويٌْل ل   ].1:هلمزةا[}ل
        معاين ٔالفاظ السخرية ودالالهتا يف القرآن الكرميمعاين ٔالفاظ السخرية ودالالهتا يف القرآن الكرميمعاين ٔالفاظ السخرية ودالالهتا يف القرآن الكرميمعاين ٔالفاظ السخرية ودالالهتا يف القرآن الكرمي: : : : املطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالث

        ومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتا" " " " خسرخسرخسرخسر""""لفظة لفظة لفظة لفظة : : : : ٔاوالً ٔاوالً ٔاوالً ٔاوالً 
حتدث الباحث يف املطلب أالول عن املعىن اللغوي و?صطال_ لهذه اللفظة، وال داعي 

  .5،4فلرياجع ص. هنا للتكرار
        ومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتا" " " " هزئهزئهزئهزئ""""لفظة لفظة لفظة لفظة : : : : ¼نًيا¼نًيا¼نًيا¼نًيا
        معىن ?سـهتزاء لغةً معىن ?سـهتزاء لغةً معىن ?سـهتزاء لغةً معىن ?سـهتزاء لغةً . . . . أ أ أ أ 

َهَزٔا منه وَهِزٔا به، َهيَْزاU ُهْزًءا Áِلضم، وُهُزًءا : اسـهتزٔا يسـهتزٔا، يقال: ?سـهتزاء مصدر قوهلم
ًة عىل َمْفُعَ� بضم العني، ٔاي ، وَمهُْزا� ، وُهُزوًءا Áلضم واملّدِ تَْنيِ çر منه: ِبَضم : هزأ : ويف اللسان. )25(َخسِ

ْخرِيةُ : الهُْزُء والهُُزؤُ  َهتَْزا� ِبهِ . َوِمْنهُ  ُهِزَئ ِبهِ . الس- ا� واسـْ çًة، وَهتَز رَ : وَهَزا� َهيَْزاU ِفِهيَما ُهْزًءا وُهُزًؤا وَمْهَزا� . )26(َخسِ
و ِمْنهُ : هزًءا وهزًؤا: َماَت، وÁليشء َوِمنْه: هزأ : ويف الوسـيط السخرية : و?سـهتزاء. )27(خسر ِبِه ا�

ï28(لرسيعاخلفة من الهزء، وهو القتل ا: و?سـتخفاف، ؤاص(.  
        معىن ?سـهتزاء اصطالًحامعىن ?سـهتزاء اصطالًحامعىن ?سـهتزاء اصطالًحامعىن ?سـهتزاء اصطالًحا. . . . بببب

وهو محل أالقوال . )29(ارتياد الهزء من غري ٔان يسـبق منه فعل يسـهتزٔا به من ٔاجï: ?سـهتزاء هو
وأالفعال عىل الهزل واللعب ال عىل اجلّد واحلقيقة، فاµي يسخر Áلناس هو اµي يذّم صفاهتم ؤافعاهلم 
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ا خير�ا عن درجة ?عتبار è31(ارتياد الهزء، ويعّرب به ٔايًضا عنه: ?سـهتزاء: وقال املناويّ . )30(ذم(.    ????    
        ٕاضاءة عقديةٕاضاءة عقديةٕاضاءة عقديةٕاضاءة عقدية

مْ {: يف قو� سـبحانه َهتِْزُئ ِهبِ ُ يَسـْ ç?قد يُظّن ٔان ?سـهتزاء ال يليق جبالل هللا ]15:البقرة[}ا ،

Υ ؛ فكيف يذكر هللاΙ ملرشكني؟Á رصاحة ٔانه يسـهتزئ  

ٔانّه ٔا`لهم مّدة ّمث : جازامه جزاء الهزء، ٔاي Υٕاّن هللا : ولٕالجابة عىل هذا السؤال نقول
ٔاخذمه، فسّمى ٕا`اهلم اسـهتزاًء، من حيث ٕاّهنم اغّرتوا به اغرتارمه Áلهزء، فيكون ذå اكالسـتدراج من 

نّة ٕاثبات صفة ?سـهتزاء � . حيث ال يعلمون حقيقة عىل ما يليق جبال� مع  Υومذهب ٔاهل السـّ
ا ى : )33(وقال القرطيبّ . )32(ٕاثبات ال̀ز çْم، فََسم ِهتَْزاِهئِ اِزِهيْم عََىل اسـْ ْم، َوُجيَ يَنْتَِقُم ِمْهنُْم َويَُعاِقُهبُْم، َويَْسَخُر ِهبِ

نِْب  çµْمسِ اÁِ ِمهِ. َهَذا قَْوُل الُْجْمهُوِر ِمَن الُْعلََماءِ . الُْعُقوبََة تَْعِمُل َذåَِ َكِثًريا ِيف 8ََ ْم، ِمْن َذåَِ َوالَْعَرُب تَسـْ
ِرو بِْن ُلكْثُومٍ    :)34(قَْوُل َمعْ

َحٌد عَلَْينَا هَلَْن ا� َال َال َجيْ ِل الَْجاِهِلينَا      ا�   فَنَْجهََل فَْوَق َ�ْ
        ))))35353535الفرالفرالفرالفرقققق بني السخرية و?سـهتزاء بني السخرية و?سـهتزاء بني السخرية و?سـهتزاء بني السخرية و?سـهتزاء. . . . تتتت

: تغاىض بعض العلامء عن الفرق ا3ّقيق بني الّسخرية و?سـهتزاء اµّي هو ارتياد الهزء، فقيل
ولكّن . )37(الّسخرية Áالسـهتزاء: ، وعىل ذå فّرس كثريون)36(السخرية و?سـهتزاء معناهام واحد ٕانّ 

الواقع اللّغوّي وتأّمل ما ورد من ذå يف القرآن الكرمي يشريان ٕاىل وجود نوع من الفرق بيهنام، حّىت 
  .يسـتعمل فيه االٓخروٕان اكن هذا الفرق قد يتناىس ٔاحياً-، فيسـتعمل ٔاحدهام يف املعىن اµّي 

، ٔاي ٔانّه يكون Áلقول املصحوب )38(ٕاظهار اجلّد وٕاخفاء الهزل فيه: ويمتثّل هذا الفرق يف ٔاّن الهزء
بسوء النّيّة، وال يشرتط فيه ٔان يسـبقه فعل من ٔاجï يسـهتزٔا بصاحبه من ٔاجل ذå الفعل، ٔاّما 

بقها يف العادة فعل من ٔاجï يسخر الّسخرية فٕاّهنا تكون Áلفعل ٔاو Áٕالشارة، وتكون Áلقول، ويسـ 
  :)39(بصاحبه، ويتلّخص من ذå ٔاّن بيهنام فرقًا من �تني

  .الّسخرية تكون Áلفعل وÁلقول، والهزء ال يكون ٕاّال Áلقول: أالوىل
  .)40(ٔاّن الّسخرية يسـبقها معل من ٔاجï يسخر بصاحبه، ٔاما ?سـهتزاء فال يسـبقه ذå: الثّانية

        ٕاضاءة صوتيةٕاضاءة صوتيةٕاضاءة صوتيةٕاضاءة صوتية    ????
اجمتع فهيا صوcن مغلظان " خسر"و ٔانعمنا النظر يف التحليل الصويت للفظتني جند ٔان لفظة ول

صوت اخلاء، وصوت الراء، وÁج�ع هذين الصوتني تو3ّ يف هذه اللفظة شدة وقساوة : مفخامن، هام
ل مًعا، مما يؤكد القول السابق بأن السخرية تكون Áلفعل والقو . وغلظة مل جندها يف اللفظة أالخرى

  .اليت رقّت مجيع حروفها، فأوحت Áلقول دون الفعل" هزئ"خبالف لفظة 
        ومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتا" " " " حضكحضكحضكحضك""""لفظة لفظة لفظة لفظة : : : : ¼لثًا¼لثًا¼لثًا¼لثًا
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        املعىن اللغوي للفظةاملعىن اللغوي للفظةاملعىن اللغوي للفظةاملعىن اللغوي للفظة. . . . أ أ أ أ 
اكً ): ض ح ك( ًاك َوَحضْ َك ِبِه يَْضَحُك َحضِ َك ِمْن َزيٍْد، َوَحضِ ْو : َحضِ َر ِمنُْه ا� َم َوَلكٍْم ٕاَذا َخسِ ِمثُْل َلكِ
َب، فَهُوَ  ِحك. )41(َضاِحٌك َوَحضçاٌك، ُمبَالَغٌَة َوِبهِ  َجعِ çْخرِيَةُ : والض الس-

اكً . )42( ًاك وَحضْ انفرجت : وحضَك َحضِ
نَانه من الُرسور، َوِمنْه َوِبه سـْ   .)43(خسر ِمنْهُ : شفتاه وبدت ا�

        املعىن ?صطالاملعىن ?صطالاملعىن ?صطالاملعىن ?صطال____ للفظة للفظة للفظة للفظة. . . . بببب
تعجب حيصل  كيفية غري راخسة حتصل من حركة الروح ٕاىل خارج دفعة بسبب: الضحك

الضحك، : وقال الراغب. )44(ذكره ابن الكامل. وحّد الضحك ما يكون مسموعًا � ال جلريانه. للضاحك
: انبساط الوجه وتكرش أالسـنان من رسور النفس، ولظهور أالسـنان عنده مسيت مقدمات أالسـنان

نç {: تعاىل كام يف قو� )46(ويسـتعمل الضحك للسخرية. )45(واسـتعري الضحك للسخرية. ضواحك �
ا

يَن آَمنُوا يَْضَحُكوَن  ِ çµْجَرُموا اكنُوا ِمَن ا يَن ا� ِ çµْم يََتغاَمُزونَ * ا وا ِهبِ ذا َمر-
�
وهو وهو وهو وهو ، ]30،29:املطففني[}َوا

: كام ويُسـتعمل الضحك للرسور ا�رد cرة ٔاخرى حنو قو� تعاىل ....املعىن املقصود يف هذا البحثاملعىن املقصود يف هذا البحثاملعىن املقصود يف هذا البحثاملعىن املقصود يف هذا البحث
ْسِفَرةٌ { : وللتعجب ا�رد ¼لثة، وٕاéه قصد من قال. }َضاِحَكةٌ {: ، ٔاي]38:عبس[}ُوُجوٌه يَْوَمِئٍذ م-

 .)47(الضحك خمتص Áٕالنسان وال يوجد يف غريه من احليوان

        ٕاضاءة صوتيةٕاضاءة صوتيةٕاضاءة صوتيةٕاضاءة صوتية    ????
بدٔات حبرف مسـتعٍل " حضك"ولو ٔانعمنا النظر يف التحليل الصويت للفظتني؛ جند ٔان لفظة 

، ويف اج�ع هذين الصوتني املرققني "الاكف"و" ءاحلا"مفخم، ولكن تواىل فهيا حرفان مسـتفالن 
اليت تو_ Áلشدة والقساوة والغلظة، " خسر"خبالف لفظة . يتو3 صوت رقيق يو_ Áخلفة والطرافة

  .كام مّر سابقًا
        ومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتا" " " " مهزمهزمهزمهز""""لفظة لفظة لفظة لفظة : : : : رابًعارابًعارابًعارابًعا
        املعىن اللغوي للفظةاملعىن اللغوي للفظةاملعىن اللغوي للفظةاملعىن اللغوي للفظة. . . . أ أ أ أ 

ي يَغتاب الناَس : الّزّجاج َوقَالَ . يَعيبك Áلَغْيب: رجٌل ُمهزةٌ : قَاَل اللçْيث ِ çµالهَُمزة، الل-َمزة ا
هُم بو َمنُْصورٍ . )48(ويغض- فُْع، وقَاَل الِْكَساِيئ- : قَاَل ا� ç3ْمِز اç صل ِيف الهَْمِز والل َمهَْزتُه ولََمْزتُه ولَهَْزتُه : يَُقالُ : واال�

اءُ  çذا َدفَْعُتُه، َوقَاَل الَْفر �
çْمُز وا: ا   .)49(الَْعْيُب : ملَْرُز واللçْقُس والنçْقُس الَهْمُز والل

        ::::املعىن ?صطالاملعىن ?صطالاملعىن ?صطالاملعىن ?صطال____ للفظة للفظة للفظة للفظة. . . . بببب
مر : قَاَل الْمربد و حيثه ويوسده عىل ا� نَْسان بقول قَِبيح من َحْيُث َال يسمع ا�

�
ن هيمز اْال ُهَو ا�

ي عُ {: يغريه ِبِه، واللمز ا�ْ�َر من الْهَْمز َوِيف الُْقْرآن: قَِبيح، ا� ّبِ ا� çوُذ ِبَك ِمْن َمهََزاِت َوقُل ر
َياِطنيِ  çْيَطان ُخْفيَة}ملزات{: ، َومل يقل]97:املؤمنون[}الشـ çن ماكيدة الشـ ، ِال�

)50(.  
-َمَزة: الُهَمَزة: َوقَاَل الليثُ  َخاُه ِيف قَفاه من َخلِْفه، والل ي َهيِْمُز ا� ِ çµِتْقبَال: ا َوقَاَل قَتَاَدُة . ِيف اِالسـْ

-َمَزة: ةالهَُمزَ : َوُمَجاِهدٌ  اُن ِيف النّاِس بِذكِر عيوِهبم، والل çع çو الهَُمَزة. الّطّعاُن ِيف ٔانساِهبم: الط Áلَعْني، : ا�
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و َعْكُسه -َمَزة، Áللِّسان، ا� مِ . )51(والل نç الْهَُمَزةَ : قَاَل ُمقَاِتٌل ِضدç َهَذا ال3ََْ �
: اµي يغتاب Áلغيبة، واللمزة: ا

-َمَزةُ : الْهَاِمزُ : َوقَاَل ابُْن َزيْدٍ . هِ اµي يغتاب يف الَْوجْ  ي َهيِْمُز النçاَس ِبَيِدِه َويَْرضُِهبُْم، َوالل ِ çµي يَلِْمُزُمهْ : ا ِ çµا
ي يُْؤِذي : َوقَاَل اْبُن َكيَْسانَ . َهيِْمُز ِبِلَساِنِه، َويَلِْمُز ِبَعْينَْيهِ : َوقَاَل ُسْفيَاُن الثçْوِري- . ِبِلَساِنِه َويَِعيُهبُمْ  ِ çµالُْهَمَزُة ا

-َمَزةُ  اِجبَْيهِ : ُجلََساَءُه ِبُسوِء اللçْفظِ، َوالل ِسِه َوِحبَ ي يَْكِرسُ َعْينَُه عََىل َجِليِسِه، َويُِشُري ِبَعْيِنِه َوَرا# ِ çµَوقَاَل . ا
ةً  çَذا غَاَب : ُمر

�
اُن ِللَْمْرِء ا çع çاُت الطçُمهَا َسَواٌء، َوُهَو الْقَت

اُءوَن Áِلنçِمميَِة، : وقَاَل ابُْن َعبçاٍس  .)52( çُمهُ الَْمش
ِحبçِة، الَْباغُوَن للربآء العنت، َوَمْعنَاُمهَا َواِحٌد َوُهَو الَْعيçاُب  الُْمَفّرِقُوَن بَْنيَ اْال�
)53(. 

        الفرالفرالفرالفرقققق بني السخرية واهلمز بني السخرية واهلمز بني السخرية واهلمز بني السخرية واهلمز. . . . تتتت
فهو السخرية من : اهلمزٔاما . )54(السخرية احتقار الشخص مطلًقا، عىل وجه مضحك حبرضته

الناس Áٕالشارة، كتحريك اليد قرب الرٔاس ٕاشارة ٕاىل الوصف Áجلنون، ٔاو الوغض Áلعني رمًزا 
 .)55(لالسـتخفاف، ٔاو حنو ذå من احلراكت

    ٕاضاءة صوتيةٕاضاءة صوتيةٕاضاءة صوتيةٕاضاءة صوتية    ????
تواىل فهيا ثالثة ٔاحرف " مهز"لو ٔانعمنا النظر يف التحليل الصويت للفظتني؛ جند ٔان لفظة 

، ويف اج�ع هذه أالصوات الثالثة املرققة يتو3 صوت رقيق يو_ "الزاء"و" املمي"و" الهاء: "مسـتف�
  .اليت تو_ Áلشدة والقساوة والغلظة، كام مّر سابقًا" خسر"خبالف لفظة . Áخلفة والطرافة

        ومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتا" " " " ملزملزملزملز""""لفظة لفظة لفظة لفظة : : : : خامًساخامًساخامًساخامًسا
        املعىن اللغوي للفظةاملعىن اللغوي للفظةاملعىن اللغوي للفظةاملعىن اللغوي للفظة
م َخِفياللçْمُز، اكلغَْمز ِيف الْ : قَاَل اللçْيث ن {: وقوُ� تََعاَىل . َوْجه، تَلِمُزه بفيك ِب3ََ çَوِمْهنُْم م

ي]58:التçْوبَة[}يَلِْمُزكَ  ك شَفتَْيه: ، ا� بو َمنُْصورٍ . )56(يَعيبك ِيف َوْ�ك: ورجٌل لَُمزةٌ . ُحيّرِ صل : وقَاَل ا� واال�
فُْع، قَاَل الِْكَساِيئ-  ç3ْمِز اçذا َدفَْعُتهُ  :يَُقالُ : ِيف الهَْمِز والل

�
اءُ . َمهَْزتُه ولََمْزتُه ولَهَْزتُه ا çْمُز : َوقَاَل الَْفرç الهَْمُز والل

من يسخر منه الناس ويضحكون عليه، ومنه قو� ]: مفرد[ولُْمزة . )57(الَْعْيُب : واملَْرُز واللçْقُس النçْقُس 
َزٍة لُْمَزةٍ {: تعاىل   .)58(]1:اهلمزة[}َويٌْل ِلُلكِّ ُمهْ

، اµّي يُْدِرُكُه ٔاْهُل الفطانِة والنçباهة، جفاء التعبري وال لُّمُز يَْغِلُب فيه الَْعَمُل الفردّي اخلفي-
نُْفَسُمكْ {: بأسلوب يًْضا عَىل ٔانç َمْن لََمَز ٔاخاُه املؤِمَن ف�ٔنّام لََمز نَْفسه، ٔالن املؤمنني } َوَال تَلِْمُزوا ا� ولّ�َالªَِ ا�

  .)59(لواحدمه مبثابة اجلَسِد ا
        املعىن ?صطالاملعىن ?صطالاملعىن ?صطالاملعىن ?صطال____ للفظة للفظة للفظة للفظة. . . . بببب

هو السخرية من الناس Áلقول، كتسمية الشخص Áمس يدّل عىل عاهة فيه ٔاو مرض، : اللمز
å60(ٔاو اهتامه خبليقة سيئة، ٔاو التعريض بذ(.  

م: وقَاَل الْمربد و حيثه ويوسده عىل ا� نَْسان بقول قَِبيح من َحْيُث َال يسمع ا�
�
ن هيمز اْال ر ُهَو ا�

ي ُعوُذ ِبَك ِمْن َمهََزاِت {: يغريه ِبِه، واللمز ا�ْ�َر من الْهَْمز َوِيف الُْقْرآن: قَِبيح، ا� ّبِ ا� çَوقُل ر
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َياِطنيِ  çْيَطان ُخْفيَة}ملزات{: ، َومل يقل]97:املؤمنون[}الشـ çن ماكيدة الشـ ْيخ َرَمحه هللا. ، ِال� çقَاَل الشـ :
ن اللمز ا، واهلمز الَْمْشهُور ِعْند الناس ا� èن يَلِْمُزَك {: الَْعْيب ِبَكْرس الْعني، َوقَاَل قَتَاَدة: الَْعْيب رس çَوِمْهنُم م

َدقَاِت  çة القَْول أالول: ، ٔاي]58:التوبة[}ِيف الص   .)61(يطعن عَلَْيك، َوُهَو َدال عىل ِحصَ
يلمز بعينيه، اµي : اµي هيمز بلسانه، واللمزة :اهلمزة: قال سفيان الثوري: وقال القرطيب

اµي يكرس عينه عىل جليسه، : اهلمزة اµي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ، واللمزة: وقال ابن كيسان
  .)62(ويشري بعينه ورٔاسه وحباجبيه، خسريًة به

        الفرالفرالفرالفرقققق بني السخرية واللمز بني السخرية واللمز بني السخرية واللمز بني السخرية واللمز. . . . تتتت
فهو التنبيه عىل : السخرية احتقار الشخص مطلقًا، عىل وجه مضحك حبرضته، ٔاما اللمز

سواء ٔااكن عىل يشء مضحك ٔام غريه، وسواء ٔااكن حبرضته ٔام ال، وعىل هذا يكون اللمز ٔامعç معايبه، 
 .)63(من السخرية، ويكون من عطف العام عىل اخلاص، ٕالفادة الشمول

        ٕاضاءة صوتيةٕاضاءة صوتيةٕاضاءة صوتيةٕاضاءة صوتية    ????
تواىل فهيا ثالثة ٔاحرف " ملز"لو ٔانعمنا النظر يف التحليل الصويت للفظتني؛ جند ٔان لفظة 

، ويف اج�ع هذه أالصوات الثالثة املرققة يتو3 صوت رقيق "الزاء"و" املمي"و "الالم: "مسـتف�
  .اليت تو_ Áلشدة والقساوة والغلظة، كام مّر سابًقا" خسر"خبالف لفظة . يو_ Áخلفة والطرافة

        ومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتا" " " " نزبنزبنزبنزب""""لفظة لفظة لفظة لفظة : : : : سادًساسادًساسادًساسادًسا
        املعىن اللغوي للفظةاملعىن اللغوي للفظةاملعىن اللغوي للفظةاملعىن اللغوي للفظة. . . . أ أ أ أ 

و ع ": نزب" ذا لقبته ا�
�
ذا تعايروا ولقب بَعضهم بَْعًضا: وتنابز الْقَْوم. بتهنزبت الرجل نًزبا ا

�
َوقد . ا

ْـي عنه ِيف قَْو�  çَجاَء الهنΥ :} لَْقاِب اكنوا : وقاَل ثَْعلَبٌ . )64(، َوهللا ٔاعمل]11:احلجرات[}َوَال تَنَابَُزوا Áِال�
، فَهنـى هللا: يَُقولوَن للَهيُِودّي والنçْرصاِينّ  والنçْزب، . )65( عن ِذå، وليَس َهذا بَيشءé َهيُِودُي، وé نَْرصاِينُ

  .)66(ِمثُل اللçْمز: Áلَفْتح
        املعىن ?صطالاملعىن ?صطالاملعىن ?صطالاملعىن ?صطال____ للفظة للفظة للفظة للفظة. . . . بببب

التنابز Áٔاللقاب هو دعاء املرء صاحبه مبا يكرهه من امس ٔاو صفة، ومعç هللا بهنيه : قال الطربي
السخرية، كام دخل فهيا مفهوم ذå، ّلك ذå يدّل عىل ٔان التنابز Áٔاللقاب ٕامنا هو داخل يف مفهوم 

ومن مث يكون ذكر اللمز والتنابز بعد ذكر السخرية من قبيل ذكر اخلاص بعد العام،  .اهلمز واللمز
 .)67(اه�ًما به
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    ٕاضاءة صوتيةٕاضاءة صوتيةٕاضاءة صوتيةٕاضاءة صوتية    ????
: تواىل فهيا ثالثة ٔاحرف مسـتف�" نزب"لو ٔانعمنا النظر يف التحليل الصويت للفظتني؛ جند ٔان لفظة 

، ويف اج�ع هذه أالصوات الثالثة املرققة يتو3 صوت رقيق يو_ Áخلفة "الزاء"و" اءالب"و" النون"
 .اليت تو_ Áلشدة والقساوة والغلظة، كام مّر سابقًا" خسر"خبالف لفظة . والطرافة
        ومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتا" " " " لعبلعبلعبلعب""""لفظة لفظة لفظة لفظة : : : : سابًعاسابًعاسابًعاسابًعا

        املعىن اللغوي للفظةاملعىن اللغوي للفظةاملعىن اللغوي للفظةاملعىن اللغوي للفظة. . . . أ أ أ أ 
لرسور والغبطة والسعادة، ٔاما املعىن االٓخر؛ مبعىن املرح وا: أالول: معنيني" لعب"حتمتل لفظة 

تََمُعوُه َوُمهْ {: ومنه قو� تعاىل. . . . وهو املعىن املراد يف هذا البحثوهو املعىن املراد يف هذا البحثوهو املعىن املراد يف هذا البحثوهو املعىن املراد يف هذا البحثفهو مبعىن السخرية و?سـهتزاء،  الç اسـْ �
ا

. )68(هيزئون ويسخرون: َوُمهْ يَلَْعُبوَن، يعين: يسـمتعون العبني، ويقال: ، يعين]2:أالنبياء[}يَلَْعُبونَ 
، ؤان ٕاقرارمه غري صادر عن عمل وتيقن، وال عن جّد ]9:ا3خان[}بَْل ُمهْ ِيف َشّكٍ يَلَْعُبونَ { :وقو�

  .)69(بل قول خملوط هبزء ولعب: وحقيقة
ِهتَْزاءُ : َواللçِعُب  اِالسـْ

سّىل، ٔالهـى، ٔاحضك، خدع، غش، خسر من ٔاحد : والعب. )70(
ي يُْسَخُر ِبهِ : والل-ْعبةُ  .)71(تفيد معىن السخرية و?سـهتزاء: أالشخاص، ؤالعب ِ çµْمحَق ا ولَِعَب . )72(اال�

ر منه، هزئ منه: عىل ين. )73(احتال عليه، َخسِ َوَذِر {: اّختذه خسرية، ومنه قو� تعاىل: ولِعب يف ا3ِّ
َُذوا ِديَهنُْم لَِعًبا َولَهًْوا çيَن اخت ِ çµ74(]70:أالنعام[}ا(.  

        املعىن ?صطالاملعىن ?صطالاملعىن ?صطالاملعىن ?صطال____ للفظة للفظة للفظة للفظة. . . . بببب
، وال داعي للتكرار "خسر"مع املعىن ?صطال_ للفظة " لعب"ملعىن الثاين للفظة يتفق ا

ٕان يف السخرية خديعة واستنقاًصا ملن يسخر به، وال يكون ٕاال بذي : ٔاما الفرق بيهنام؛ فقيل. هنا

 السخرية ٕاىل الكفار Áلنسـبة ٕاىل أالنبياء، كقو� Ιؤاما اللعب فقد يكون جبامد، وåµ ٔاسـند . حياة
ُروْا ِمنْهُ {: سـبحانه ن قَْوِمِه َخسِ   .)75(]38:هود[}َوُلكçَما َمرç عَلَْيِه َمٔالٌ ّمِ

        ٕاضاءة صوتيةٕاضاءة صوتيةٕاضاءة صوتيةٕاضاءة صوتية    ????
تواىل فهيا ثالثة ٔاحرف " لعب"لو ٔانعمنا النظر يف التحليل الصويت للفظتني؛ جند ٔان لفظة 

ة يتو3 صوت يو_ ، ويف اج�ع هذه أالصوات الثالثة املرقق"الباء"و" العني"و" الالم: "شديدة
    .اليت تو_ ٔايًضا Áلشدة والقساوة والغلظة، كام مّر سابقًا" خسر"متفقة مع لفظة . Áلشّدة والرصامة

        ومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتاومشـتقاهتا" " " " خاضخاضخاضخاض""""لفظة لفظة لفظة لفظة : : : : ¼منًا¼منًا¼منًا¼منًا
        املعىن اللغوي للفظةاملعىن اللغوي للفظةاملعىن اللغوي للفظةاملعىن اللغوي للفظة. . . . أ أ أ أ 

هَا، َوَخاَض الْقَْوُم ِيف اْقتََحمَ : َوُهَو َما َجاَز النçاُس ِفيِه ُمَشاًة َوُرْكَباً-، وَخاَض الَْغَمَراِت ): َخاَض (
يْ  اَوُضوا، ا� مر: واخلَْوُض . )76(تََفاَوُضوا ِفيهِ : الَْحِديِث َوَختَ مِ . اللçْبُس ِيف اال� َما ِفيِه : واخلَْوُض ِمَن ال3ََْ
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ي. الَْكِذُب َوالَْباِطُل، َوقَْد خاَض ِفيهِ  وقو� . )77(يهِ تََفاَوُضوا فِ : وخاَض القوُم ِيف الَْحِديِث وَختاَوُضوا، ا�
يَن ُمهْ ِيف َخْوٍض يَلَْعُبونَ {: تعاىل ِ çµطل يلهون، ويسـهتزئون: ، يعين]12:الطور[}اÁ ومنه . )78(يف
يَن َخيُوُضوَن ِيف {: ما فيه الكذُب والباطُل، ومنه قو� تعاىل: اخلوض من ال3م" ِ çµيَْت ا ذا َرا�

�
َوا

  .)79(و?سـهتزاء Áلتكذيب والردّ : ، ٔاي]68:أالنعام[}اéِٓتنا
        املعىن ?صطالاملعىن ?صطالاملعىن ?صطالاملعىن ?صطال____ للفظة للفظة للفظة للفظة. . . . بببب

اخلوض هو ا3خول يف املاء و?نغامر فيه، مث ٔاطلق عىل ا3خول يف ال3م اµي يسمرون 
به، والقصص من أالساطري، واللعب من الفعل ٔاو القول اµي َال يكون لغاية، بل �رد العبث، ٔاو 

وُع ِيف . )80(?سـهتزاء والسخرية ُ ِهتَْزاءِ وهو الرش- ْعِن َواِالسـْ çتََعاَىل عََىل َسِبيِل الط ç?ِت اéَٓوٕان . )81(ا
ٕاذ لك ما يلعب به فهو مسـتخفJ . اخلوض واللعب يف صفات هللا ورشعه واéٓته املزنª اسـهتزاء هبا

  .)82(به، ولك مسـتخّفٍ به فهو مسـهتزٔا به
اِغُب  çْكَرثُ َما َوَرَد ِيف الُْقْرآنِ : وقَاَل الر وُع ِفيِه، قَاَل تََعاَىل  َوا� ُ َخيُوُضوَن ِيف {: َوَرَد ِفميَا يَُذم- الرش-

ي َخاُضوا{، و]65:التçْوبَة[}َخنُوُض َونَلَْعُب {، و]68:أالنعام[}اéِٓتنا ِ çµَوُخْضُمتْ َاك{]ْوبَةçو]69:الت ،} َذْرُمهْ ِيف
نَْعام[}َخْوِضهِْم يَلَْعُبونَ  ِهتَْزاءِ : ِيف اéِٓتنا فََمْعَىن َخيُوُضونَ ]. 91:اْال� يَتََلكçُموَن ِفهيَا Áِلَْباِطِل َواِالسـْ

)83(        

        ٕاضاءة صوتيةٕاضاءة صوتيةٕاضاءة صوتيةٕاضاءة صوتية    ????
بدٔات حبرف مغلظ " خاض"لو ٔانعمنا النظر يف التحليل الصويت للفظتني؛ جند ٔان لفظة 

ومفخم، وانهتت ٔايًضا حبرف مغلظ ومفخم، وتوسطها حرف مّد يتبع صفًة احلرف السابق �؛ وÁلتايل 
، ويف اج�ع هذه أالصوات "الضاد"و" أاللف"و" اخلاء: " يف اللفظة ثالثة حروف مفخمةتواىل

اليت تو_ ٔايًضا " خسر"متفقة مع لفظة . الثالثة املرققة يتو3 صوت يو_ Áلشّدة والرصامة والغلظة
 .Áلشدة والقساوة والغلظة، كام مّر سابًقا

        اخلامتةاخلامتةاخلامتةاخلامتة
  ، ؤاصيل ؤاسمل عىل املبعوث رمحة للعاملني، وبعد؛امحلد � اµي بنعمته تمت الصاحلات

فٕان لك لفظ يف القرآن الكرمي اختري ماكنه وموضعه من االٓية ٔاو العبارة ٔاو امجل� اختياًرا 
دقيقًا، حبيث ال يسّد غريه مسّده بداهة، فقد اختار القرآن اللفظ املناسب يف املوقع املناسب من عدة 

ٔان اسـتنباط ذå لغوéً وبيانًيا وصوتًيا يو_ Áسـتقاللية اللكمة اÇتارة وجوه، ومبختلف ا3الالت، ٕاال 
3الª ٔامعق، وٕاشارة ٔادّق، حبيث يتعذر عىل ٔاية �ة فنية استبدال ذå بغريه، ٕاذ ال يؤدي غريه املراد 

  .الواعي منه، وذå معمل من معامل إالجعاز البياين يف القرآن الكرمي
ناسب حقًال éنًعا يف القرآن الكرمي؛ مجل� من ا3الالت إالحيائية ولقد اكن اختيار اللفظ امل 

  .والبيانية واللغوية والصوتية، وتã مزية القرآن الكرمي يف ختّري أاللفاظ وانتقاهئا
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وقد رٔاينا يف هذا البحث دالالت كبرية وعظمية ٔافادهتا ٔالفاظ السخرية و?سـهتزاء يف القرآن 
االéٓت ذات ا3الالت املشرتكة بألفاظ متنوعة، لتعطي ٕاحياءات خمتلفة ومتنوعة، الكرمي، كام رٔاينا توارد 

  .ٕاذ ٕان للك آية بألفاظها دالª ختتلف عن االٓية أالخرى مبا ٔاوحت به يف سـياق آخر، وبألفاظ ٔاخرى
) السخرية، اخلوض، الضحك، اللعب، اللمز، النزب، ?سـهتزاء، اهلمز: (فقد رٔاينا أاللفاظ

اÇتلفة قد ٔاعطت دالالت وٕاحياءات متنوعة، ٔاعطت يف مجموعها املعاين وا3الالت اليت بسـياقاهتا 
  .ومشـتقاهتا" السخرية"تو_ هبا لفظة 

  وامحلُد ِ� رّبِ العاملنيَ 
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        املراجع واملصادراملراجع واملصادراملراجع واملصادراملراجع واملصادر    الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
                                                                        

عبد السالم عبد الشايف : احملرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز، حتقيق: ابن عطية أالندليس) 1(
  .1/52م، 1993محمد، دار الكتب العلمية، بريوت، بدون طبعة، 

هـ، 1420، 1العريب، بريوت، لبنان، طالصوت اللغوي يف القرآن، دار املؤرخ : محمد الصغري) 2(
1/163.        
  .4/353، م1994، 3، دار صادر، بريوت، طلسان العرب: ابن منظور) 3(
محمد : مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرساª، ٕارشاف: القاموس احمليط، حتقيق: الفريوزاÁٓدي) 4(

م، 2005، 8لبنان، طنعمي العرقُسويس، مؤسسة الرساª للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 
  .4/352مصدر سابق، : ولسان العرب. 5721ص
عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، بدون طبعة، : معجم مقاييس اللغة، حتقيق: ابن فارس) 5(

  .3/144م، 1979
ٔامحد الربدوين، وٕابراهمي ٔاطفيش، دار الكتب املرصية، : اجلامع ٔالحاكم القرآن، حتقيق: القرطيب) 6(

  .12/154م، 1964، 2طالقاهرة، 
، 1محمد عوض مرعب، دار ٕاحياء الرتاث العريب، بريوت، ط: هتذيب اللغة، حتقيق: أالزهري) 7(

  .7/78م، 2001
ٔامحد عبد الغفور عطار، دار العمل للماليني، : الصحاح cج اللغة وحصاح العربية، حتقيق: اجلوهري) 8(

  .2/679م، 1987، 4بريوت، ط
محمد Áسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، : بالغة، حتقيقٔاساس ال : الزخمرشي) 9(

  .1/443م، 1988، 1لبنان، ط
  .192م، ص1990، 1التوقيف عىل `امت التعاريف، عامل الكتب، القاهرة، ط: املناوي) 10(
  .192م، ص1988ٕاحياء علوم ا3ين، دار املعرفة، بريوت، لبنان، بدون طبعة، : الغزايل) 11(
الشـيخ بيت هللا بيات، مؤسسة النرش إالساليم، : معجم الفروق اللغوية، حتقيق: لعسكريا) 12(
  .255ه، ص1412، 1ط
  .1/301م، 1996دار القمل، دمشق، بدون طبعة، البالغة العربية، : امليداين) 31(
  .9/87مصدر سابق، : تفسري القرطيب) 14(
 .2/335ه، 1404، 1، بريوت، طالعقد الفريد، دار الكتب العلمية: ابن عبد ربه) 15(
، 1ٔاساليب بالغية، الفصاحة، والبالغة، واملعاين، واكª املطبوعات، الكويت، ط: الرفاعي) 16(

 .118م، ص1980
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 .125صم، 1994، 6دار املعارف، مرص، طتطور أالدب احلديث يف مرص، : هيلك) 17(
مجمع البحوث إالسالمية Áٔالزهر، : رشافإ ". التفسري الوسـيط للقرآن الكرمي"مجموعة من العلامء،  )18(
 .823:2، )م1973الهيئة العامة لشـئون املطابع أالمريية، : ، مرص1ط(
البيت ٔالمحد بن محمد أالنطايك، املعروف بأيب الرقعمق، وهو بال نسـبة يف إالشارات للجرجاين،  )19(
  .267ص
مكتبة االٓداب : ، مرص17ط( ".بغية إاليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة"الصعيدي، ) 20(

  .628:4، )م2005للطباعة والنرش والتوزيع، 
عبد العزيز بن -رص املانع، . د: حتقيق". املآخذ عىل رشاح ديوان ٔايب الطيب املتنيب"املُهَلçيب،  )21(
  .210:1، )م2003مركز املã فيصل للبحوث وا3راسات إالسالمية، : ، الرéض2ط(
دار أالندلس للنرش : ، السعودية5ط". (ضوابطه، ؤامناطه :لتحرير العريبفّن ا" الشـنطي، )22(

  .63ص، )م2001والتوزيع، 
اكمل سلامن اجلبوري، دار الكتب العلمية، . د: ا3ر الفريد وبيت القصيد، حتقيق: املسـتعصمي) 23(

 .1/178م، 2015، 1بريوت، لبنان، ط
 .املصحف الرمقي: مج احلاسويباسـتعان الباحث يف اسـتخراج أاللفاظ Áلرب-) 24(
بيدي،  )25( çج العروس من جواهر القاموس"الزc ."بدون طبعة، (مجموعة من احملققني، : حتقيق

  .، بترصف509:1، )دار الهداية للنرش والتوزيع، بدون سـنة نرش: القاهرة
  .183:1مصدر سابق، : لسان العرب )26(
بدون طبعة، (مجمع اللغة العربية، : ٕارشاف". املعجم الوسـيط"ٕابراهمي مصطفى وآخرون،  )27(

  .984:2، )دار ا3عوة، بدون سـنة نرش: القاهرة
: ، بريوت، لبنان1ط(زكرé معريات، : حتقيق". غرائب القرآن ورغائب الفرقان"النيسابوري،  )28(

  .170:1، )ه1416دار الكتب العلمية، 
  .254معجم الفروق اللغوية، مصدر سابق، ص )29(
  .22:6، )م1987دار الكتب العلمية، : ، بريوت، لبنان1ط". (الفتاوى الكربى"بن تميية، ا )30(
، 1ط(صفوان عد-ن ا3اودي، : حتقيق". املفردات يف غريب القرآن"الراغب أالصفهاين،  )31(

  .543، ص)ه1412دار القمل، : دمشق

صاحل بن عبد : ٕارشاف". ρ نرضة النعمي يف ماكرم ٔاخالق الرسول الكرمي"عدد من اÇتصني،  )32(
دار الوسـي� للنرش والتوزيع، بدون سـنة : ، جدة4ط(هللا بن محيد ٕامام وخطيب احلرم امليك، 

 .3872:9، )نرش
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  .207:1مصدر سابق، : تفسري القرطيب )33(
بدون (عيل محمد البجادي، : حققه وضبطه وزاد يف رشحه". مجهرة ٔاشعار العرب"القريش،  )34(

  .300، ص)ضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع، بدون سـنة نرشهن: طبعة، مرص
  .4603:10مصدر سابق، : نرضة النعمي )35(
: ، حيث فرس ?سـهتزاء Áلسخرية، وغذاء أاللباب للسفاريين83:1الصحاح للجوهري،  )36(

131:1. 
دار طيبة : ة، السعودي2ط(سايم بن محمد سالمة، : حتقيق". تفسري القرآن العظمي"ابن كثري،  )37(

  ".يسـهتزئون"حيث فرسç يستسخرون بــ. 4:4، )م1999للنرش والتوزيع، 
، وقد ذكر ٔاّن املراد Áلهزل عرفًا 343ص: التوقيف عىل `امت التعاريف للمناوي، مصدر سابق )38(

  .ٔاّال يراد Áللّفظ معناه احلقيقي وال ا�ازّي، وٕانّام يكون كناية عن التحقري
  .249مصدر سابق، ص: غوية للعسكريالفروق الل )93(
ذكر قبًال ٔان الفرق بيهنام قد يتناىس، فيسـتعمل ٔاحدهام ماكن االٓخر، ومن ّمث يكون بني  )40(

  .الّسخرية و?سـهتزاء ترادف جزيئ، يتّفقان يف املعىن ٔاحياً-، ويفرتقان يف ٔاحيان ٔاخرى
  .358:2: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، مصدر سابق )41(
  .c  :255:27ج العروس للزبيدي، مصدر سابق )42(
  .535:1: املعجم الوسـيط، مصدر سابق )43(
دار الكتاب العريب، : ، بيوت، لبنان1ط(ٕابراهمي أالبياري، : حتقيق". التعريفات"اجلرجاين،  )44(

  .142، ص)ه1405
  .221ص: التوقيف عىل `امت التعاريف للمناوي، مصدر سابق )45(
  .4607:10: ة النعمي، مصدر سابقنرض  )46(
: ، واملفردات لٔالصفهاين، مصدر سابق221ص: التوقيف عىل `امت التعاريف، مصدر سابق )47(
  .292ص
 .51:13: هتذيب اللغة، مصدر سابق )48(
 .406:5: لسان العرب، مصدر سابق )49(
  .53ص: الفروق اللغوية للعسكري، مصدر سابق )50(
  .322:15: سابق cج العروس، مصدر )51(
 .182:20: تفسري القرطيب، مصدر سابق )52(
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دار السالم للنرش : ، الرéض1ط". (خمترص تفسري البغوي املسمى مبعامل التزنيل"الزيد،  )53(
 .1031:6، )ه1416والتوزيع، 

دار الفكر املعارص، : ، دمشق2ط". (التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملهنج"الزحييل،  )54(
  .253:26، )ه1418

  .4604:10: نرضة النعمي، مصدر سابق )55(
  .51:13: هتذيب اللغة، مصدر سابق )56(
 .406:5: لسان العرب، مصدر سابق) 57(
عامل : ، القاهرة1ط(مبساعدة فريق معل، ". معجم اللغة العربية املعارصة"ٔامحد خمتار معر،  )58(

  .32035:3، )م2008الكتب، 
  .338:2، )م1996دار القمل، : ، دمشق1ط". (بالغة العربيةال "امليداين،  )59(
  .460:10: نرضة النعمي، مصدر سابق )60(
  .53ص: معجم الفروق اللغوية للعسكري، مصدر سابق )61(
  .182:20: تفسري القرطيب، مصدر سابق )62(
  .253:26: التفسري املنري للزحييل، مصدر سابق )63(
 .335:1: مجهرة اللغة، مصدر سابق )64(
: بدون طبعة، بيوت، لبنان(عبد امحليد هنداوي، : حتقيق". احملمك واحمليط أالعظم"ابن سـيده،  )65(

 .65:9، )م2000دار الكتب العلمية، 
 .c :342:15ج العروس، مصدر سابق )66(
: ، بريوت، لبنان1ط(ٔامحد محمد شاكر، : حتقيق". جامع البيان يف تأويل القرآن"الطربي،  )67(

  .302:22، )م2000سة الرساª، مؤس 
 .419:2: السمرقندي، حبر العلوم )68(
دار الكتاب : ، بريوت، لبنان3ط". (الكشاف عن حقائق غوامض التزنيل"الزخمرشي،  )69(

  .272:4، )ه1407العريب، 
تونس، ا3ار التونسـية للنرش، : بدون طبعة، تونس". (التحرير والتنوير"ابن عاشور،  )70(

  .42:27، )م1984
محمçد َسلمي النَعميي، : نقï ٕاىل العربية وعلق عليه". تمك� املعامج العربية"ريهنارت بيرت آن ُدوِزي،  )71(

  .245:9، )م1979وزارة الثقافة وإالعالم، : ، العراق1ط(وجامل اخلياط، 
  .741:1: لسان العرب، مصدر سابق )72(
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، 1ط(مبساعدة فريق معل، ". املثقف العريب معجم الصواب اللغوي دليل"ٔامحد خمتار معر،  )73(
 .638:1، 2008عامل الكتب، : القاهرة

  .2014:2: ومعجم اللغة العربية املعارصة، مصدر سابق. 827:2: املعجم الوسـيط، مصدر سابق )74(
  .275ص: معجم الفروق اللغوية، مصدر سابق )75(4
، املكتبة العرصية، ا3ار المنوذجية، يوسف الشـيخ محمد: حتقيق". خمتار الصحاح"الرازي،  )76(

  .98م، ص1999، 5بريوت، صيدا، ط
  .7/147مصدر سابق، : لسان العرب )77(
  .3/351حبر العلوم، مصدر سابق، : السمرقندي )78(
املعجم ?شـتقايق املؤصل ٔاللفاظ القرآن الكرمي، مكتبة االٓداب، القاهرة، : محمد حسن جبل )79(
  .1/569م، 2010، 1ط
 .6/3360زهرة التفاسري، دار الفكر العريب، : ٔابو زهرة )80(
  .13/22م، 2000، 1مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: الرازي )81(
، 1تفسري املراغي، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب ؤاوالده، مرص، ط: املراغي )82(

   .10/153م، 1946
  .7/289، مصدر سابق: التحرير والتنوير )83(
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
 
  
 


