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اإلخراج الطباعي

مطبعة أنوار دجلة

مجلة العلوم اإلسالمية

كلية  تصدرها  فصلية،  محكمة  علمية،  مجلة 

بغداد  فــي  العراقية  الجامعة  فــي  اإلســالمــيــة  العلوم 

ــوث،  ــح ــب ــراق« وتــعــنــى بــنــشــر الـــمـــقـــاالت، وال ــ ــع ــ »ال

والدراسات األصلية، والمبتكرة، والتطبيقية في الفروع 

تخضع  أن  بعد  كافة،  والتربوية  والعلمية،  اإلسالمية، 

 للمراجعة والتقويم من الخبراء والمختصين في داخل 

العراق وخارجه. 

وتشترط المجلة: 	 

غير  للنشر  إليها  المقدمة  الــمــشــاركــة  تــكــون  أن 

ية أخرى.  ا في مجلة أو دور منشورة سابقـً

يقصد من هذه المجلة: 	 

أن تمثل منتدى الختصاصات إسالمية، وعلمية 

متعددة، ضمن مجتمع البحث العلمي في العراق. 

وتهدف المجلة: 	 

والــمــصــادر  الــمــراجــع،  وتــوفــيــر  المعرفة،  نشر  ــى  إل

والتربوية،  والعلمية،  »اإلسالمية،  الفروع:  في  المقومة 

كاديميين،  األ بين  للتواصل  قنوات  إيجاد  وكذلك 

والقائمين على   ، القرار والباحثين، وصناع  والخبراء، 

تنفيذه في ميدان االختصاص«.

* * *
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ُشروط النشر

يسرها نشر بحوثهم، ضمن الشروط اآلتية: ترحب أسرة مجلة العلوم اإِلسالمية بالباحثين والدارسين، و

 معايير البحث العلمي: 	 
ً
، مراعيـا

ً
 علميا

ً
ن يكون البحث رصينا

َ
يشترط أ

و نشره فيها. 
َ
تقديم طلب خطي لنشر البحث، مع التعهد بعدم إرساله إلى مجلة أخرى، أ

يترتب على الزيادة مبالغ مالية رمزية.  ال يتجاوز عدد صفحات البحث )30( صفحة، و

ا على الحاسب اإِللكتروني وتقدم ثالث نسخ منه )من ضمنها النسخة  ن يكون البحث مطبوعـً
َ
ينبغي أ

 .CD صيلة( مع قرص
َ
األ

عند طباعة البحث يجب االلتزام بما يأتي:	 

  .)word 2003-2007( ١- أن يستخدم في طباعة البحث برنامج

سفل الصفحة 3.5 سم، وتترك مسافة من الجهة اليمنى والجهة اليسرى 3سم.
َ
على وأ

َ
٢- الحاشية من أ

سطر مفردة: ١سم. 
َ
3- المسافات بين األ

.)Times New Roman( والخـط اإِلنجليـزي ،)Traditional Arabic( ن يكـون نـوع الخـط العربـي
َ
٤- أ

تكتب  اإِلنجليزية  باللغة  البحث  كان  ِإذا  و  ،)١8( خط  وبحجم  غامق  بلون  البحث  عنوان  يكتب   -5

.)Capital( حرف األولى من الكلمات كبيرة
َ
األ

يكتب تحتها عنوان الباحثين بحجم خط  سماء الباحثين بلون غامق وبحجم خط )١6( و
َ
أ 6- تكتب 

ا اللقب العلمي/ القسم/ الكلية/ الجامعة. )١5( متضمنـً

المواد وطرائق العمل  العربية، المقدمة،  العربي ترتب بالصيغة اآلتية )الخالصة  ١٧- محتويات البحث 

ما 
َ
(. أ ن وجدت، المصادر

َ
و الجزء العلمي حسب اختصاص الباحث، النتائج والمناقشة، االستنتاجات أ

َ
أ

ن ال تزيد الخالصة على ٢50 كلمة.
َ
البحوث اإِلنجليزية فتكتب فيها الخالصة العربية قبل اإِلنجليزية على أ

ِيَن  ُ ٱلَّ كما موضح أدناه: حمسيَۡرفَِع ٱللَّ ١8- اعتماد رسم مصحف المدينة المنورة عند ذكر اآليات القرآنية 

ىجس حجسالُمَجادلَة الآية جحتجحتجحس . وتُواْ ٱۡلعِۡلَم َدَرَجٰٖتۚ
ُ
ِيَن أ َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوٱلَّ

كتابة  ١٩- متن البحث بحجم خط )١8(، والهوامش تكتب بحجم خط )١٤( مع ِإتباع طريقة الترقيم في 

  . المصادر

كن مناسبة مع ما يشير ِإليها في محتوى البحث. ما
َ
شكال والجداول والصور في أ

َ
٢0- توضع األ

ن 
َ
أ يجب  ِإقرار الخبراء، بنشر البحث مع القرص )CD( و ٢١- يطالب الباحث بنسخة نهائية ورقية بعد 
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ا لما موجود في القرص. تكون النسخة الورقية للبحث مطابقة تمامـً

و لم تقبل.
َ
صحابها سواء قبلت أ

َ
٢٢- ال تعاد البحوث ِإلى أ

ي سبب كان.
َ
٢3- المجلة غير ملزمة بسحب البحث بعد قبوله للنشر أل

يشرف  لم  التي  الجامعية  يح  واألطار الرسائل  من  مستل  أو  مسروق  غير  البحث  أن  الباحث  يتعهد   -٢٤

يتحمل كافة التبعات القانونية في حال عدم صحة المعلومات.  عليها، و

تكون المراسالت المتعلقة بالمجلة كافة بإسم رئيس تحرير المجلة أو مدير تحرير المجلة، وعلى العنوان 

و موقع المجلة: 
َ
اإِللكتروني أ

 	journalislamicsciences@gmail.com :إميل المجلة

 	dr.salahhemeed@gmail.com  : إميل مدير التحرير

وتوجهات  رأي  عن  بالضرورة  تعبر  وال  كاتبيها،  نظر  وجهة  عن  تعبر  المجلة  تنشرها  التي  اآلراء  مالحظة: 

المجلة.

* * *
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................................................................................. عضوًا 8- أ.د. إبراهيم درباس موسى

.................................................................................... عضوًا ٩- أ.د. فاضل بنيان محمد

................................................................................... عضوًا ١0- أ.د. عثمان محمد بشير
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* * *
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المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته ومن 

تبعهم أجمعين إلى يوم الدين.

وََعِملُواْ  َءاَمُنواْ  َِّذيَن  ٱل إِنَّ  حمس  تعالى:  وقال  جحتجحس،   : حجسالَقلَم  يَۡسُطُروَن ١ىجس  َوَما  َوٱلَۡقلَِم  حمسٓنۚ  تعالى:  قال  بعد؛    أما 

ۡحَسَن َعَملًا ٣٠ىجس حجسالَكۡهف الآية مجتمحتجحس.  
َ
ۡجَر َمۡن أ

َ
ٰلَِحِٰت إِنَّا لَا نُِضيُع أ ٱلصَّ

والتطور  والتألق  واإلزدهار  والتقدم  النهوض  المباركة من أسباب  األّمة  لهذه  وتعالى  فقد هيأ اهلل سبحانه 

الذي يمتد بكل ناحية من نواحي العلم والمعرفة، ومنها العلوم اإلنسانية وأشرف تلك العلوم وأعالها مرتبة 

يخ ...  إضافًة  إجتماع وفلسفة وجغرافية وتار علوم الشريعة وأخواتها من باقي العلوم اإلنسانية من أدب ولغة و

لباقي العلوم التي تتضمن عددنا لنهاية العام ٢0٢١م والتي تسعى إلى نشر المعرفة في ربوع العالم، عاقدي 

كل الجهود  العزم بعون اهلل تعالى النهوض بمستوى مجلتنا والوصول إلى المستويات العالمية، إذا توحدت 

إنتظمت األقالم واألزهار لتحقيق هدفها المنشود في خدمة الفرد والمجتمع ...   وتظافرت الهمم و

هيئة التحرير           

* * *
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غوّي)غ س ق(   األصل اللّ
في القرآن )دراسة داللّية( 

م. م. تغريد عيدان حليوت
الجامعة المستنصرّية/كلية التربّية/قسم الّلغة العربّية
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ملخص

غوي 
ّ
الل األصـــل  داللـــة  لبيان  البحث  هــذا  جــاء 

ويهدف  الكريم،  القرآن  في  واشتقاقاته  ق(  س  غ  (

والــّصــرفــّيــة  المعجمّية  الـــّداللـــة  بــيــان  إلـــى  الــبــحــث 

الكريم،  القرآن  في  ق(  س  غ  الشتقاقات) والّنحوّية  

مطالب،  وثالث  وتمهيد  بمقدمة  البحث  هذا  وجاء 

المعجمّية،  الّداللة  فيتضّمن  األّول،  المطلب  فأّما 

والمطلب الّثاني، يتضّمن الداللة الّصرفّية، والمطلب 

الثالث، الّداللة الّنحوّية.

* * *

 Alhamdlilah rbi alealamin walsslat walsslam 

ealaa eabdih warasulih muhamad waealaa alah 

wasahbih .... almuntajibin 

amma baed, tanawal hadha albahth ean thal-

athat matalib, waqad qssmt, wabayan dalalatiha, 

watalhaquhum, watalhaquhum , watalhaquhum

. khatimat wamasadir albahtha

amma alttmhyd, faja’ libayan mustalah ald-

dlalt lughatan wastlahan, famma almatlab alaw-

wl, fytdmmn: alddlalt almejmyt lil’asl alllwlly 

)gh, sulalatun(  wamma almtlbbany , aldilalat 

alssrfyt lil’asl allwy )sulalat qa( , wa’amaa al-

matlab

. althaalithu. lil’asl allawlabia )gh s qu(

* * *
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على  والّسالم  والّصالة  العالمين  رّبِ  هلل  الحمد 

عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين....

غ س  غوّي )
ّ
أّما بعد، تناول هذا البحث األصل الل

مشتقاته  داللــة  على  للوقوف  الكريم،  القرآن  في  ق( 

الواردة في الّنص القرآني، وبيان داللتها، وقد قّسمت 

ثة مطالب، تسبقهم مقدمة وتمهيد،  البحث على ثال

وتلحقهم خاتمة ومصادر البحث.

لغة  الــّداللــة  مصطلح  لبيان  فجاء  الّتمهيد،  أّمــا 

الّداللة  فيتضّمن:  األّول،  المطلب  فأّما  واصطالًحا، 

المطلب  وأّما  غ س ق(،  غوّي)
ّ
الل المعجمّية لألصل 

غ  غوّي)
ّ
الّثاني، فيتضّمن: الداللة الّصرفّية لألصل الل

الّداللة  فيتضّمن:  الثالث،  المطلب  وأمــا  ق(،  س 

غ س ق(. غوّي)
ّ
الّنحوّية لألصل الل

التمهيد:	 

غوّي)دلل( 
ّ
الل األصل  لفظ)الّداللة( مشتّق من  إّن 

 على اإلرشاد إلى الطريق، قال ابن منظور: 
ّ

الذي يدل

َصْيِدِه.  ى 
َ
َعل  

ُّ
ُيــِدل ي  َباِز

ْ
َكال قرانه 

َ
أ ى 

َ
َعل  

ُّ
ُيــِدل ٌن 

َ
))ُفــال

قرانه: 
َ
أ ى 

َ
َعل الرجُل   

َّ
َدل

َ
وأ ِبِه.  َيِثق  ي 

َ
أ ٍن 

َ
ِبُفال  

ُّ
ُيِدل َوُهَو 

ِلَك. 
َ

َكذ َصْيِدِه  ى 
َ
َعل ي  َباِز

ْ
ال  

َّ
َدل

َ
وأ َفْوُق،  ِمْن  خذهم 

َ
أ

ده ِإليه، 
َ

: سّد
َّ

 وَداللًة فاْنَدل
ًّ

ه َدال
ُّ
ْيِء َيُدل

َ
ى الّش

َ
ه َعل

َّ
وَدل

 
ُ

عرابّيًا َيُقول
َ
: َسِمْعُت أ بو َمْنُصوٍر

َ
 أ

َ
...، َقال

َّ
ته فاْنَدل

ْ
ل

َ
وَدل

 ِبِه. 
ُّ

ِليل: َما ُيْسَتَدل
َ

رِيِق؟ والّد
ى الّطَ

َ
 َعل

ُّ
ما َتْنَدل

َ
آِلَخَر أ

ه َداللة وِداللة 
ُّ
رِيِق َيُدل

ى الّطَ
َ
ه َعل

َّ
..، َدل

ُّ
ال

َ
ِليل: الّد

َ
والّد

ــِذي 
َّ
ال يلي:  ِ

ّ
ل والّدِ ِليل 

َ
على....والّد

َ
أ َفْتُح 

ْ
َوال وُدلولة، 

َفْتِح، 
ْ
َكْسرِ َوال

ْ
اللة، ِبال

َ
اللة والّد ك؛ .....، َوااِلْسُم الّدِ

ُّ
َيُدل

يلى(()١(. ِ
ّ
ل ولة والّدِ

ُ
ل

ُ
والّد

كون  أّما اصطالًحا، فعرفها الجرجاني بقوله: ))هي 

 ، آخر بشيء  العلم  به  العلم  من  يلزم  بحالة  الشيء 

والشيء األول هو الدال، والثاني هو المدلول(()٢(.

غ س ق( 	  غوّي )
ّ
المطلب األّول: داللة األصل الل

المعجمّية

 
ّ

دال المعجمات  فــي  ق(  س  غ  ( ــة  داللـ وردت 

ُيقال: لليل الغاِسق،  لمة و
ّ

لمة، فالَغَسق :الُظ
ُ

على الّظ

ــر صــالة  ُيــقــال : أغــَســق الـــمـــؤذن، إذا أّخـ لــظــالمــه، و

اق، )فّعال( يتضّمن  يل، والغّسَ
ّ
 المغرب إلى ُظلمة الل

معنى الظلمة.

فالعالقة االشتقاقّية حاضرة في جميع اشتقاقات 

يُن  ــَغــْيــُن َوالّسِ
ْ
ــغــوّي، قــال ابــن فــارس: ))ال

ّ
األصــل الــل

َغَسُق: 
ْ
َفال َمٍة. 

ْ
ُظل ى 

َ
َعل  

ُّ
ــُدل َي َصِحيٌح  ْصــٌل 

َ
أ ــَقــاُف 

ْ
َوال

َعْيُنُه:  َغَسَقْت   :
ُ

ــَقــال ُي َو ْيُل. 
َّ
الل ــَغــاِســُق: 

ْ
َوال َمُة. 

ْ
ل

ُ
الّظ

ى 
َ
َمْغرِِب ِإل

ْ
َة ال

َ
َر َصال

َ
ّخ

َ
ُن، ِإَذا أ ُمَؤّذِ

ْ
ْغَسَق ال

َ
َمْت. َوأ

َ
ْظل

َ
أ

 
َ

ُقْرآِن، َفَقال
ْ
ِذي َجاَء ِفي ال

َّ
اُق ال َغّسَ

ْ
ا ال ّمَ

َ
ْيِل َوأ

َّ
َغَسِق الل

.)3()) اِر ْهِل الّنَ
َ
وِد أ

ُ
َر ِمْن ُجل ُروَن: َما َتَقّطَ ُمَفّسِ

ْ
ال

وورد في أساس البالغة: ))يقولون: من الغَسق إلى 

الظالم،  يختلط  حين  الليل  أول  دخــول  وهو  الفلق. 

وقد غَسق الليل يغِسق غَسقًا وغسوقًا. وبنو تميم على 

أغسق. قال ابن قيس:

)١( لسان العرب )١١/ ٢٤٩/٢٤8(.
)٢( التعريفات: ١0٤.

)3( مقاييس اللغة )٤/ ٤٢5(
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غــــســــقــــا قــــــــــــد  الــــــــلــــــــيــــــــل  هـــــــــــــــذا  إن 
واشـــــــتـــــــكـــــــيـــــــت الــــــــــهــــــــــّم واألرقـــــــــــــــــــــــــا)1)

وقال جّساس:

ــتـــي ـ
ّ
ــل خـ الــــلــــيــــل  أغـــــســـــق  مــــــا  إذا  أزور 

ــل)2) ــ ــائـ ــ قـ ــم  ــ ــرّجـ ــ يـ أن  أو  ــدي  ــ ــعـ ــ الـ حــــــــذار 

: أظلم  ونحوهما: دجا الليل وأدجى. وغَسق القمر

بالخسوف، وأغسقنا: دخلنا في الغسق. وكان الربيع 

أدخل  أي  أغسْق،  الغيم:  يوم  لمؤّذنه  يقول  خيثم  بن 

أبــردوا  كقول:  بــاألذان،  أغسق  أو  أّذن  ثم  الغَسق،  في 

إذا وقب، ومن  الغاسق  باهلل من  أعوذ  وتقول:   . بالظهر

الغاسق إذا وثب(()3(.

على  مجاًزا  ق(  س  غ  ( اشتقاقات  تستعمل  وقد 

الّزمخشرّي:  قال  الّظلّمة،  وصف  تضّمن  إذا  يء 
َ

الّش

إذا  غاسقة  وعين  العين،  غسقت   : المجاز ))ومـــن 

من  يسيل  ما  وهو  الغّساق  ومنه:  ودمعت،  أظلمت 

تجّرع  الفّساق،  بصدد  إن  ال  أ وتقول:  أسود.  جلودهم 

الصديد والغّساق(()٤(.

غ س ق(:	  غوّي)
ّ
 تقاليب األصل الل

هذه  تقاليب  من  العرب  استعماالت  في  تــرد  لم 

غ س ق(، قال الخليل: ))باب  ( 
ّ

 إال
ً

األصوات مستعمال

غ س ق يستعمل فقط. الغين والقاف والسين معهما 

َفُق. وَغَسَقْت 
َ

الّش إذا غاب  الليُل  الغاِسُق:  غسق: 

عينه َتغِسُق ُغُسوقًا وَغْسقًا وَغَسقانًا، قال:

)١( ديوان ابن قيس الرقيات: 5٢ .
)٢( المعجم المفصل في شواهد العربية: )6/ ١50(.

)3( أساس البالغة )١/ ٧0٢(.
)٤( أساس البالغة )١/ ٧0٢(.

ــُم ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ فـــــــالـــــــعـــــــيـــــــن مــــــــــطــــــــــروفــــــــــٌة لـ

َتْغِسُق ما في دموعها َسَرُع)5( 

َحِميمًا   
َّ

))ِإال تعالى:  وقوله  العين.  فاسُد  أنه  أخبر 

اقًا أي منتنًا(()6(. َوَغّسَ

القرآن 	  في  ق(  س  غ  غوّي)
ّ
الل األصل  مشتقات 

الكريم

في  ق(  س  غ  ــغــوّي)
ّ
الــل األصــل  مشتّقات  وردت 

القران الكريم في أربعة مواضع، وهي:

١- )َغَسق(، وردت في موضع واحد، قوله تعالى: 

َوُقْرآَن  ْيِل 
َّ
الل َغَسِق  ى 

َ
ِإل ْمِس 

َ
الّش وِك 

ُ
ِلُدل َة 

َ
ال الّصَ ِقِم 

َ
أ

.)٧(َفْجرِ َكاَن َمْشُهودا
ْ
 ُقْرآَن ال

َ
َفْجرِ ِإّن

ْ
ال

تعالى:  قوبه  موضعين،  في  ووردت  اق(،  )َغّسَ  -٢

اَل  اٌق)8(، وقوبه تعالى:  َوَغّسَ َحِميٌم  وُقوُه 
ُ

َيذ
ْ
َفل ا 

َ
َهذ

 .)٩(اًقا  َحِميًما َوَغّسَ
َّ

 َشَراًبا )٢٤( ِإال
َ

وُقوَن ِفيَها َبْرًدا َوال
ُ

َيذ

قوله  واحـــد،  مــوضــع  فــي  ووردت  ــاِســـق(:  )َغـ  -3

. )١0(َوِمْن َشّرِ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب:تعالى

 المطلب الثاني: الّداللة الّصرفّية	 

   تنقسم الكلمة في العربّية إلى اسم وفعل وحرف، 

والمتصرفين،  والــفــعــل  االســـم  فــي  الّتصريف  يــقــع  و

في  المفصل  المعجم   : ينظر  ، النسبة  مجهول  البيت   )5(
شواهد العربية )٤/ ٢8٧(

اللغة )8/  تهذيب   : ينظر و غ س ق(،  ()353 /٤( العين   )6(
غ س ق(. ()30

)٧( سورة اإلسراء:٧8
)8( سورة ص: 5٧.

)٩( سورة النبأ: ٢٤، ٢5
)١0( سورة الفلق: 3
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ــن هـــذا االســــم الــمــبــنــي والــفــعــل الــجــامــد  فــيــخــرج م

والحرف؛ ألّنها غير قابلة للتغير والّتصريف)١(.

صيغ  إلــى  العربّية  في  غوّي 
ّ
الل األصــل  يتصرف  و

الّصيغ معاِن مختلفة، فاألصل  لتؤدي هذه  مختلفة 

)َضــاَرب(  و )َضــَرب(،  ر ب( يشتّق منه  غوي)ض 
ّ
الل

صيغة  ولكل  ــْضــُروب(...،  )َم )َضــاِرب(و )َضــّراب(و و

ــة صــرفــّيــة مختّصة  ــ ــذه الــصــيــغ دالل صــرفــّيــة مــن هـ

قــام بحدث   على من 
ّ

يــدل ـــ)َضــاِرب( وصــف  ف بها، 

 على من وقع عليه 
ّ

)َمْضُروب( وصف يدل  الضرب، و

فعل الضرب)٢(.

القران  فــي  ق(  س  غ  ( ــغــوّي: 
ّ
الــل ــل  األص ورد  وقــد 

الكريم على ثالث صيغ :

وِك 
ُ
ِلُدل َة 

َ
ال الّصَ ِقِم 

َ
أ تعالى:  قوله  في  )َفَعل(:   :

ً
أّوال

َفْجرِ 
ْ
ال ُقْرآَن   

َ
ِإّن َفْجرِ 

ْ
ال َوُقْرآَن  ْيِل 

َّ
الل ى َغَسِق 

َ
ِإل ْمِس 

َ
الّش

.)3(َكاَن َمْشُهوًدا

 على أّول ظلمة الليل، 
ّ

فـ)الَغَسق( مصدر عام يدل

الليل. وقد غَسق  أول ظلمة  ))الَغَسُق:  الفارابي:  قال 

الليل َيْغِسُق، أي أظلم(()٤(.

)الــَغــَســق(:  للفظة  تفسيره  فــي  الـــواحـــدي  ــال  وقـ

))ومعنى غسق الليل سواده وظلمته، قال ابن جريج: 

ابن  التصريف:36/35، شرح شافسة  الكبير في  الممتع   )١(
حاجب للرضي:8:١- ٩.

)٢( الممتع الكبير في التصريف: )ص: 33(.
)3( اإلسراء: ٧8.

 : ينظر )٤( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )٤/ ١53٧(، و
إعرابه للزجاج )3/ ٢55(، المحكم والمحيط  معاني القرآن و

األعظم )5/ 38١(.

قلت لعطاء: ما غَسق الليل؟ قال: أوله حين يدخل.

ــن مــســعــود: غــَســق الــلــيــل إظـــالمـــه. قــال  ــال ابـ ــ وق

ــال: غــســق الــلــيــل أغــســق إذا  ــق ــراء، والـــزجـــاج: ي ــفـ  الـ

أقبل ظالمه(()5(.

 . وظلمته  الليل  ســواد  ))الغَسق  حّيان:  ابو  وقــال 

قال الكسائي غَسق الليل غسوقًا والغَسق االسم بفتح 

الليل دخول  . وقال النضر بن شميل : غسق  السين 

أوله . قال الشاعر : 

غــــســــقــــا قــــــــــــد  الــــــــلــــــــيــــــــل  هـــــــــــــــذا  إن 
واشـــــــتـــــــكـــــــيـــــــت الــــــــهــــــــم واألرقــــــــــــــــــــــــــا)6)

وأصله من السيالن غسقت العين تغسق هملت 

تنصب  الظلمة  أن  وذلك   ، السائل  والغاسق  بالماء 

عباس  ــن  اب األزرق  بــن  نــافــع  ــم...،وســأل  ــعــال ال  على 

ما الغسق ؟ قال : الليل بظلمته(()٧(.

غوي 
ّ
    فالعالقة االشتقاقّية حاضرة بين األصل الل

)َغَسق(، وهي ُظلمة الليل . غ س ق( والمصدر (

ثانًيا: )َفاِعل(، في قوله تعالى: َوِمْن َشّرِ َغاِسٍق ِإَذا 

. )8(َوَقَب

الــَفــاِعــل(  )اســـم  صيغة  على  وصــف  )الــغــاِســق( 

لموصوف محذوف يقدره السياق.

قال الفارابي: ))والغاسُق: الليُل إذا غاب الشفق. 

قــال   َوَقَب إذا  ــٍق  ــاِس غ شــر  ومن  وتــعــالــى:  وقــولــه 

)5( التفسير الوسيط للواحدي )3/ ١٢١(.
)6( ديوان ابن قيس الرقيات:5٢.

)٧( البحر المحيط في التفسير ت محمد معوض )6/ 66(
)8( سورة الفلق: 3.
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(()١(، وجاء  القمر إنه  يقال  و إذا دخل،  الليل  الحسن: 

ِفي  َدَخَل  ِإَذا  ْيَل 
َّ
الل ا 

َ
َهذ الغاِسُق  ))ِقيَل:  سان: 

ّ
الل في 

َقَمُر ِإَذا َدَخَل ِفي ساهوِره، َوِقيَل ِإَذا 
ْ
ُكّلِ َشْيٍء، َوِقيَل ال

نه ُيْكَسُف 
َ
َي ِبِه أل َقَمُر ُسّمِ

ْ
َخَسَف. اْبُن ُقَتْيَبَة: الغاِسُق ال

ُيظلم. َغَسَق َيْغِسُق  َيْسَوّدُ و َهُب ضوُءه َو
ْ

ْي َيذ
َ
فَيْغِسُق أ

 َعاِئَشَة، 
َ

ّن
َ
َحِديِث أ

ْ
ٌب: َوِفي ال

َ
 َثْعل

َ
ظلم. َقال

َ
ُغسوقًا ِإَذا أ

ِبَيَدّيَ   اهلِل، �، 
ُ

َرُسول خذ 
َ
أ ْت: 

َ
َقال َعْنَها،  اهلُل  َرِضَي 

ا الغاِسُق إذا َوَقَب 
َ

: َهذ
َ

ْيِه َفَقال
َ
َقَمُر َوَنَظَر ِإل

ْ
َع ال

َ
ا َطل ّمَ

َ
ل

ذي ِباهلِل ِمْن َشّرِِه)٢((()3(.   فتعّوَ

ِإذ ذهبوا  يله،  أّما المفسرون ، فقد اختلفوا  في تأو

إلى أن الغاِسق بمعنى :

١- الليل ِإذا أظلم)٤(.

٢- غروب الّشمس ِإذا دخل في الليل)5(.

ليل   : يــقــال  الـــبـــارد  الــغــاســق  بعضهم  فــســر   -3

به  يعنى  )))َغاِسٍق(  الّزّجاج:  قال  بــارد)6(،  أي  غاِسق 

)١( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )٤/ ١53٧(.
 ٢ راهويه )٢/ ٤88(، مسند أحمد ط  )٢( مسند إسحاق بن 

الرسالة )٤٢/ ٤68(.
)3( لسان العرب )١0/ ٢8٩(.

حــاتــم:  أبـــي  تفسير   ،٧٤6 الـــبـــيـــان:٢٤/  جــامــع   : يــنــظــر  )٤(
الـــقـــرآن:١0/3٤0/،  والــبــيــان عــن تفسير  ــف  ــش ــك 3٤٧5/٢0،ال
والعيون:3٧5/6،  النكت  النهاية:١٢/508،  بلوغ  في  الهدية 

التفسير البسيط:٤5٩/٢٤، البحر المحيط:١0/5٧5.
إعــرابــه  و الــقــرآن  ٧٤6،مــعــانــي  الــبــيــان:٢٤/  جامع   : ينظر  )5(
بلوغ  فــي  ــة  ــهــداي ــعــلــوم:6١0/3،ال ال بحر   ،3٧٩/5 لــلــزجــاج: 
ــر  ــحـ ــبـ ــون:3٧٤/6،الـ ــيـ ــغـ ــنــكــت والـ الــــنــــهــــايــــة:١٢،8508، ال

المحيظ١0/5٧6.
3٧٩/5،الكشف  للزجاج:  إعرابه  و القرآن  معلني   : ينظر  )6(
والبيان عن تفسير القرآن: 3٤0/١0، التفسير البسيط: ٤5٩/٢٤، 

 - غاسٌق  لليل  وقيل  َدَخــل.  إذا   )٧(َوَقَب الليل.ِإَذا 

.)8()) واهلل أعلم - ألّنه أبرد من النهار

٤- وقيل أّنه كوكب)٩(، قال الطبري: ))وقال آخرون: 

الــكــوكــب  ــول: ذلـــك  ــق ي ــب. وكــــان بعضهم  ــوك ك ــو   ه

يا(()١0(. هو الثر

كـــون )الــغــاِســق( نـــوع من  5- جـــّوز الــّزمــخــشــري 

يجوز  الحّيات، أو الليل إذا أظلم، قال الزمخشري: ))و

أن يراد بالغاسق : األسود من الحيات : ووقبه : ضربه 

ونقبه . والوقب : النقب . ومنه : وقبة الثريد ؛ والتعّوذ 

منه  والتحّرز   ، كثر  أ فيه  انبثاثه  ألن  ؛  الليل  شــّر  من 

 : . وقولهم  الليل أخفى للويل   : . ومنه قولهم  أصعب 

كثر في الغدر وأسند الشّر  أغدر الليل ؛ ألنه إذا أظلم 

إليه لمالبسته له من حدوثه فيه(()١١(.

أّن معنى  آلراء المفسرين  ويرى الطبري بعد ذكره 

)الغاِسق( مطلق الظالم، ُيوصف به كل شيء يتضّمن 

 � النبي  عن  عائشة،  ))عن  قال  لمة، 
ّ

الُظ وصف 

من  باهلل  استعيذي  عائشة  »يا  فقال:   . القمر إلى  نظر 

شر هذا، فإن هذا الغاسق إذا وقب)١٢(« وأولى األقوال 

البحر المحيط:١0/5٧5.
)٧( سورة الفلق:3.

إعرابه للزجاج )5/ 3٧٩(. )8( معاني القرآن و
عن  والبيان  الكشف   ،)٧٤٧  /٢٤( البيان  جامع   : ينظر  )٩(
النهاية:١٢/8508،  بلوغ  في  الهداية   ،3٤0/١0 القرآن:  تفسير 

النكت والعيون:6:3٧5، البحر المحيط:١0/5٧6.
)١0( جامع البيان )٢٤/ ٧٤٧(.

وجوه  في  األقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف   )١١(
التأويل )٤/ 8٢6(.

)١٢( مسند أحمد :)٤0/ 3٧8(.



غ س ق( في القرآن )دراسة داللّية(  غوّي)
ّ
 األصل الل

16     | م. م. تغريد عيدان حليوت

في ذلك عندي بالصواب، أن يقال: إن اهلل أمر نبيه 

الــذي  وهــو   ،)غاسق)١ شــر  من  يستعيذ  أن   �

إذا أظلم  الليل يغسق غسوقا:  يقال: قد غسق  يظلم، 

والليل  ظــالمــه؛  فــي  دخــل  إذا  يعني:   )٢(وقب إذا 

غاسق،  أفل  إذا  والنجم  غاسق،  ظالمه  في  دخل  إذا 

ذلك  بعض  يخصص  ولــم  وقــب،  إذا  غاسق  والقمر 

بل عم األمر بذلك، فكل غاسق، فإنه صلى اهلل عليه 

وكان  وقب.  إذا  شره  من  باالستعاذة  يؤمر  كان  وسلم 

يقول في معنى وقب: ذهب(()3(.

بمعنى  مــحــذوف  لــمــوصــوف  صفة  فـــ)الــغــاِســق( 
الظالم.)٤(

وصــف  كـــان  ــواء  سـ ــلــمــة 
ُ

الــّظ الــغــاِســق(  أّن)  ى  أر

الليل؛  في  دخــل  إذا  الشمس  لغروب  أو  الليل   ألّول 

اللغوّي  لــألصــل  االشتقاقي  المعنى  متضّمن   ألّنـــه 

غ س ق(. (

عالقة  فال  البارد،  )الغاِسق(الليل   
َ

أّن يرى  من  أّما 

وصف  ُيفَهم  ــمــا  إّن ق(،و س  غ  ــغــوي)
ّ
الــل األصــل  بين 

القرآني  الّنص  في  والّتعّوذ  الليل،  ُظلمة  من  البرودة 

من طوارق الليل المظلم ))أنسب لمكان االستعاذة. 

فإن الشر الذي يناسب الظلمة أولى باالستعاذة من 

البرد الذي في الليل. ولهذا استعاذ برب الفلق الذي 

: من شر الغاسق، الذي هو الظلمة.  هو الصبح والنور

المطلوب  المعنى  بــه  المستعاذ  الــوصــف  فناسب 

)١( سورة الفلق:3.

)٢(  يورة الفلق:3.
)3( جامع البيان  )٢٤/ ٧٤٩(.

: التحرير والتنوير )30/ 6٢٧(. )٤( ينظر

باالستعاذة(()5(

وُقوُه َحِميٌم 
ُ

َيذ
ْ
ا َفل

َ
ال(: في قوله تعالى: َهذ 3- )َفّعَ

َواَل  ــْرًدا  َب ِفيَها  وُقــوَن 
ُ

َيــذ اَل  تعالى:  وقــول   ،)6(اٌق َوَغّسَ

اق(  )َغّسَ وُقرأت   ،)٧(   اًقا َوَغّسَ َحِميًما   
َّ

ِإال  )٢٤( َشَراًبا 

على  التشديد  فــقــراءة  وتشديدها  السين  بتخفيف 

التخفيف  ــراءة  ــ وق مــحــذوف،  الــمــوصــوف  صفة  أّنـــه 

 )٩(غَساقه اسم لسائل)8(، قال الّطبري: ))و
َ
أّن على 

الحجاز  قراء  عامة  فقرأته  قراءته،  في  القراء  اختلفت 

 : بالتخفيف  ــام  ــش وال الكوفيين  وبــعــض  والــبــصــرة 

وغَساقوقالوا: هو اسم موضوع وقرأ ذلك عامة قراء 

الكوفة: وغّساق  مشددة، ووجهوه إلى أنه صفة من 

قولهم: غسق يغسق غسوقا(()١0(.

ــاق(  ــّس ــو  جــعــفــر الــنــحــاس أّن قــــراءة )غ ــ يـــرى أب

لموصوف  )فّعال(  على  وصف  أّنها   على  بالتشديد 

محذوف ،بعيدة االستعمال في العربّية؛ ألّن )فّعال( 

يحيى  ))فأما  قــال:  الصفات،  من  أولــى  االسماء  في 

اٌق  َوَغّسَ فقرؤوا  والكسائي  وحمزة  واألعمش  وثاب  بن 

كما تقول سّيال.  بالتشديد. فغّساق بالتشديد أولى، 

رؤساء  من  غيره  هذا  في  خالف  وقد   : جعفر أبو  قال 

)5( التفسير القيم : 6٢٢.
)6( سورة ص: 5٧.

)٧( سورة النبأ: ٢٤/ ٢5.
 ،١53٧/٤: اللغة  تاج   ،)١٢٧  /٢0(  : البيان  جامع   : ينظر  )8(
ودواء  العلوم  38٢/5،شــمــس  األعــظــم:  والمحيط  المحكم 
تفسير  فــي  الوجيز  المحرر  الـــكـــلـــوم:8/٤٩٤٩/،  مــن  الــعــرب 

:٤٢٧/5، البحر المحيط:٩/١60. الكتاب العزيز
)٩( سورة ص: 5٧.

)١0( جامع البيان: )٢0/ ١٢٧(.



غ س ق( في القرآن )دراسة داللّية(  غوّي)
ّ
 األصل الل

م. م. تغريد عيدان حليوت |     17

لغير  نعتا  جعله  غــّســاق  ــال:  قـ إذا  ألنـــه  النحويين 

قــال:  فـــإذا  العربية  فــي  بعيد  وهـــذا  بعينه،  مــعــروف 

النعت مقام  يقام  أن  أولى من  فهو اسم، وهو  غّساق 

الزمحشري فيرى  أّما  المنعوت((  يحذف  المنعوت و

أّن )غّساق( صفة لموصوف محذوف، وليس اسًما، 

السين.  بتخفيف  الجمهور  قــرأه  ))والــغــســاق:  قــال: 

وخلف  عاصم  عن  وحفص  والكسائي  حمزة  ــرأه  وق

بالتشديد  غساق  وقيل:  لغتان  هما  قيل  بتشديدها. 

مبالغة في غاسق بمعنى سائل، فهو على هذا وصف 

التي  األســمــاء  ألن  اسما  وليس  محذوف  لموصوف 

على زنة فعال قليلة في كالمهم(()١(.

فذهبوا  ــاق(،  )َغــّسَ تفسير  في  غة 
ّ
الل اهل   واختلف 

ه:
َ
إلى أّن

١- سائل يسيل من أعينهم من دموعهم)٢(.

٢- ما تقّطر من جلود أهل الّنار)3(.

3ــ عين في جهنم)٤( 

)١(  الكشاف: )٢/686(.
: جامع البيان:١٢8/٢0، النهاية في غريب الحديث  )٢( ينظر
:٤:5١0،الــجــامــع ألحــكــام  ــرر الــوجــيــز ــحـ ــمـ :336/3،الـ ــر واألثـ

القرآن:٢٢٢/١5،تفسير القرطبي:٢٢٢:١5.
للزجاج:  الــقــران  إعـــراب  ــبــيــان:١٢٩/٢0،  ال جامع   : ينظر  )3(
33٩/٤، غريب القرآن:353، مقاييس اللغة: ٤٢5/٤، التفسير 
المخصص:  الــكــشــاف:١0٢/٤،  لــلــواحــدي:3/56٤،  البسيط 
٤86/١، أســاس الــبــالغــة:٧0٢/١/،شــمــس  الــعــلــوم:8/٤٩٤٩، 
الــمــحــرر   ،336/3  : واألثـــــر الــحــديــث  غــريــب  فـــي  الــنــهــايــة 
في  التأويل  :580/3،لــبــاب  الــمــســيــر زاد   ،٤٢٧٧/5: ــز ــي ــوج ال

معاني التنزيل:٤5/٤، الجاللين:٧8٧.
علم  فــي  المسير  زاد  الـــبـــيـــان:١٢٩/٢0/  جــامــع   : يــنــظــر  )٤(

٤ـــ البارد الذي ال يستطاع من برده)5(

       إّن النص القرآني يتحدث عن أمر غيبي غير 

يستطيع  ال  غيبي  أمــر  وصــف  ولتقريب  محسوس، 

غ س  كه استعمل األصل اللغوي) العقل البشري إدرا

كلمة على قالب صرفّي للمبالغة  إذ اشتّق منه  ق(، 

في  االشتقاقّية  والعالقة  القيامة،  يوم  غرائب  تناسب 

هذا الموضع جزئّية وليس الوصف الدقيق المتضّمن 

لمعنى الّظلمة.

اق( البارد         أّما قول بعض المفسرين من أّن)غّسَ

 ، المفّرغ، فقد وهموا  مستدلين بذلك على االسثناء 

وصف  عن  الحديث  معرض  في  القرآني  النص   
َ

ألّن

عنه  أخبر  الــذي  بالحميم  المتمثل  الــعــذاب  هــول 

َع  َفَقّطَ َحِميًما  َماًء  َوُسُقوا  بقوله:  آخر  موضع  في  اهلل 

اق( أشّد من الماء الحميم الذي  ْمَعاَءُهْم)6(، فـ)غّسَ
َ
أ

يقطع األمعاء، وكأنه توكيد لشدة العذاب، األمر اآلخر 

س  غ  غوي)
ّ
الل باألصل  لها  عالقة  ال  البرودة  صفة  أّن 

إن ذكرنا في )الغاسق( أن البارد صفة ُتفهم من  ق( ، و

يدرك  محسوس  شيء  الليل  ُظلمة  ألن  الليل،  ظلمة 

اق( فوصف غيبي غير  )غّسَ أّما  فيه،  البرد  ونستشعر 

لمة وشّدة الحرارة، فبذلك 
ُ

الّظ مدرك يتضّمن معنى 

غ س ق(. غوي)
ّ
هو أقرب  لداللة األصل الل

.580/3: التفسير
إعــرابــة:  و الــقــرآن  معاني  الــبــيــان:١٢٩/٢0،  جامع   : ينظر  )5(
المحكم   ،١53٧/٤ اللغة:  القرآن:30/3،تاج  غريب   ،33٩/٤
تفسير   ،٤٢٧/5: الــوجــيــز المحرر  38٢/5،الــكــشــاف:68٩/٤، 

القرطبي: ٢٢٢:١5.
)6( محمد: ١5.
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ــال(غــيــر  )فــّعَ ـــاق( بصيغة  )غـــّسَ أن  يــرى  مــن  ــا  أّمـ

وصف  ــال(  )فــّعَ أن  أغفل  فقد  الــعــرب،  عند  معروفة 

قالب قياسي، ومستعمل  الفاِعل(، وهو  مبالغة)اسم 

ا:  عند العرب: قال تأّبط شّرً

ــِه ــ ــَرِت ــ ــي ــ ــِش ــ ــٍد فــــي َع ــ ــْجـ ــ ــــــاِق َغــــــاَيــــــاِت َمـ َســــــّبَ

 بــــيــــَن أرفــــــــاِق 
ً
ــــــــوِت هــــــــــّدا ـــــــع الــــــــّصَ ُمـــــــرّجِ

ــــَنــــاِبــــيــــِب ُمــــْمــــتــــّدٍ َنـــــــَواِشـــــــُرُه
َ

َعــــــــــاِري الــــّظ

ـــــاِق)1)  ــاِء َغـــــّسَ ــ ــَمـ ــ ـ
ْ
ْدَهـــــــــَم َواِهـــــــي ال

َ
ِج أ

َ
ِمـــــــــْدال

فظ 
ّ
الل ورد  إذ  حــاضــرة،  االشتقاقّية  فالعالقة      

لمة، فبذلك بطل القول بأّنها غير معروفة 
ُ

بمعنى الّظ

أو مشتركة بين الترك والعرب. 

 - ( ًيصاغ منه على )أبتر - ُيبِتر فكما أن الفعل )بتر

جاز  كذلك  مستعمل،  غير  كــان  إن  و  ) بــاِتــر
َ
-وأ بــاَتــر

قال   ،) ق  س  غ  غوّي)
ّ
الل األصل  من  )فّعال(  صياغة 

باِتر جاٍر مجرى أضارب وأقاتل 
ُ
وأ جاِرد 

ُ
ابن جني: ))أ

إذا جرى مجراه فقد لحق في المثال به, والهمزة في  و

ذلك إما هي في أصل هذا المثال للمضارعة, واأللف 

كما  هي ألف فاعل في جارد وباتر لو نطقوا به, وهي 

تعلم للمعنى كألف ضارب وقاتل(()٢(  .

المطلب الثالث: الّداللة الّنحوّية 	 

معّينة  داللـــة  الــتــركــيــب  داخـــل  ــردة  ــف م لــكــل  إّن 

قسم  وقد  القرائن،  من  مجموعة  خالل  من  كتسبتها  ا

اللفظّية  الــدلــة  وهـــي:  ــواع،  ــ أن ثــة  ثــال على  جني  ــن  اب

ذلك:  مثال  المعنوّية،  والــداللــة  الصناعّية  والــداللــة 

)١( ديوان تأّبط شًرا وأخباره :3٩٧.
)٢( الخصائص )٢/ ٤85(.

)القيام(،  وهو  مصدره،  على   
ّ

دل لفظه  الفعل)قاَم( 

)َفَعل(  الّصرفية  وصيغته  اللفظّية،  الداللة  هي  فهذه 

دلت على زمن المضي، وهذه هي الّداللة الصناعية، 

و الفعلّية تلتزم وجود فاِعل الفعل، وهذه هي الداللة 

المعنوّية.)3( 

لأللفاظ  النحوّية  الت  دال فــأّن  ذلــك  على  وبــنــاًء 

المشتّقة من األصل اللغوّي

غ س ق(، هي:	  (

وِك 
ُ
ِلُدل َة 

َ
ــال الــّصَ ِقِم 

َ
أ تعالى:  قوله  الَغَسق(،   (  -٢

َفْجرِ 
ْ
ال ُقْرآَن   

َ
ِإّن َفْجرِ 

ْ
ال َوُقْرآَن  ْيِل 

َّ
الل ى َغَسِق 

َ
ِإل ْمِس 

َ
الّش

. )٤(َكاَن َمْشُهوًدا

الَغَسق على زنة )َفَغل(، وهو مصدر الفعل )غَسَق- 

اآلية  جمعت  ))وقــد  ــلــمــة)5(، 
ُ

الــّظ على   
ّ

يــدل يْغِسق( 

باستعمال  أوقات  ثة  ثال يجمع  فالدلوك  أربعة،  أوقاُتا 

المشترك في معانيه، والقرينة واضحة. وفهم من حرف 

)إلى( الذي لالنتهاء أن في تلك األوقات صلوات ألن 

تكرر  تقتضي  فالغاية  الصالة  أقم  لفعل  كانت  الغاية 

إقامة الصالة. وليس المراد غاية لصالة واحدة جعل 

 عليه الالم 
ّ

وقتها متسًعا؛ ألّن هذا فهم ينبو عنه ما تدل

الصالة  إقامة  وجــوب  من  الشمس  لدلوك  قوله:  في 

كمل(()6(. عند الوقت المذكور ألّنه الواجب أو األ

)3( الخصائص:١00/3.
)٤( سورة اإلسراء: ٧8.

: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )٤/ ١53٧(. )5( ينظر
)6(  التحرير والتنوير )١5/ ١8٢(.
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ِإَذا  َغاِسٍق  َشّرِ  َوِمْن  تعالى:  قوله  )الَغاِسق(،   -٢

. )َوَقَب)١

 
ّ

)غــاِســق( وصــف عــام لموصوف مــحــذوف يــدل

يراد  الموضع  هذا  في  وتنكيره  لمة، 
ُ

الّظ مطلق  على 

الدعاء؛  مقام  في  ألّنه  الليل  جنس  على  التعميم  به 

وألّن الليل تكثر فيه الطوارق واللصوص لتحقق غلبة 

النوم على الّناس وتقييد ذلك بالظرف  إذا وقب أي 

إذا اشتّدت ظلمته)٢(.

هذا  فليذوقوه  ا 
َ

َهذ تعالى:  قوله  اق(،  )الَغّسَ  -3

وُقوَن ِفيَها َبْرًدا َواَل َشَراًبا )٢٤( 
ُ

اٌق،)3(اَل َيذ َحِميٌم َوَغّسَ

. )٤(اًقا  َحِميًما َوَغّسَ
َّ

ِإال

فليذوقوه  ا 
َ

َهذ تعالى:  قوله  في  غّساق(  )حميم 

)هذا(  اإلشــارة  السم  إّما   خبر   ،اٌق َوَغّسَ َحِميٌم  هذا 

لمبتدأ  خبر  إّمـــا  و وغــّســاق،  حميم  :هــذا  والتقدير 

ومعنى  وغّساق)5(،))  حميم  هو   : والتقدير محذوف، 

أو  المآب  شر  ألن  االشتمال  بدل  معنى  في  الجملة 

من  وغيره  والغساق  الحميم  على  مشتمل  العذاب 

للطاغين  إن  و لقوله:  لهم  ذلك  أن  والمعنى:  شكله، 

لشر مآب ]ص: 55[ فما فصل به شر المآب وعذاب 

جهنم فهو في المعنى معمول لالم. والحميم: الماء 

)١( سورة الفلق: 3
: الكشاف التحرير والتنوير )30/ 6٢٧(. )٢( ينظر

)3( سورة  ص:38.
)٤( سورة: النبأ: ٢٤، ٢5.

الــقــرآن  ــراب  إعـ  ،)٤١0  /٢( لــلــفــراء  الــقــرآن  معاني   : ينظر  )5(
للنحاس )3/ 3١5(.

الشديد الحرارة(()6(.

 َشَراًبا )٢٤( 
َ

وُقوَن ِفيَها َبْرًدا َوال
ُ

 َيذ
َ

أّما قوله تعالى: ال
)٧(اًقا  َحِميًما َوَغّسَ

َّ
ِإال

الــبــرد  ــن  م مستثناة  وغـــّســـاًقـــا(  ــا  ــًم ــي ــم وردت)ح

والشراب، بمعنى: ))يعنى: ال يذوقون فيها بردا وروحا 

، وال شرابا يسكن من عطشهم،  ينفس عنهم حر النار

ولكن يذوقون فيها حميًما وغّساًقا(()8(.

فداللة االستثناء تكون على))طريقة اللف والنشر 

من  ليس  الحميم  ألن  منقطع  استثناء  وهو  المرتب، 

، وألن الغساق  جنس البرد في شيء إذ هو شديد الحر

المهل من جنس  إذ ليس  الشراب،  ليس من جنس 

على  يــراق  إذ  الحميم  يــذوقــون  والمعنى:  الــشــراب. 

الحرق  مواضع  على  يسيل  إذ  والغساق  أجسادهم، 

كيد الشيء  فيزيد ألمهم. وصورة االستثناء هنا من تأ

بما يشبه ضده في الصورة(()٩(.

* * *

)6( الكشاف: )68٩/٢(.
)٧( سورة: النبأ: ٢٤، ٢5.

)8( الكشاف :.)٤/ 68٩(.
)٩( التحرير والتنوير )30/ 38(.
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الخاتمة

أهم ما توصل إلية البحث:	 

 على الّظلمة.
ّ

غ س ق( يدل غوي)
ّ
١. األصل الل

ق(  س  غ  غوي)
ّ
الل األصل  تقليبات  ورود  عدم   .٢

في كالم العرب.

3. الغسق مصدر يدل غلى الظلمة.

 على الظلمة وبيس البرودة
ّ

٤. الغاسق وصف يدل

أصيل  عربي  فّعال،  زنة  على  وصف  الغّساق   .5

لورود في الشعر الجاهلي بمعنى الّظلمة.

فهرس اآليات:	 

- سورة اإلسراء.

- سورة ص.

- سورة النبأ.

- سورة الفلق. 

: - فهرس المصادر

عمرو  بن  محمود  القاسم  أبــو  البالغة،  أســاس   .١

538هـــ(،  )المتوفى:  اهلل  جار  الزمخشري  أحمد،  بن 

دار   : الــنــاشــر ــســود،  ال عــيــون  بــاســل  محمد  تحقيق: 

األولــى،  الطبعة:  لبنان،   - بيروت  العلمية،  الكتب 

١٤١٩ هـ - ١٩٩8 م، عدد األجزاء: ٢

٢. بحر العلوم، حر العلوم، للسمرقندي، تحقيق: 

 - الفكر  3،دار   : ــزاء  األجـ عــدد  مطرجي،  د.محمود 

بيروت.

حيان  ألبـــي   ، التفسير فــي  المحيط  الــبــحــر   .3

 - بيروت  لبنان/   - العلمية  الكتب  دار  األندلسي، 

١٤٢٢ هـ - ٢00١ م، الطبعة: األولى، عدد األجزاء / 8

)ت١3٩3هــــ(،  عاشور  لبن   ، والتنوير التحرير   .٤

الدار التونسية للنشر -  تونس.

)ت٤68هـــــ(،  لــلــواحــدي،  البسيط  التفسير   .5

دكــتــوراه  رســالــة   )١5( فــي  تحقيقه  أصــل  المحقق: 

لجنة  قــامــت  ثــم  ســعــود،  بــن  محمد  ــام  اإلمـ بجامعة 

علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه.

دار  للسيوطي)ت٩١١هـ(،  الجاللين،  تفسير   .6

الحديث -  القاهرة، الطبعة: األولى.

٧. تفسير القرآن العظيم، ألبي حاتم )ت3٢٧هـ(، 

المحقق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى 

الباز - المملكة العربية السعودية.

ية  الجوز قيم  ابــن  القيم،  البــن  القيم،  التفسير   .8

والبحوث  الدراسات  مكتب  المحقق:  )ت٧5١هـــ(، 

العربية واإلسالمية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان.

٤68هــــ(،  لــلــواحــدي)ت:   ، الوسيط  التفسير   .٩

الموجود،  عبد  أحمد  عادل  الشيخ  وتعليق:  تحقيق 

محمد  أحمد  الدكتور  معوض،  محمد  علي  الشيخ 

الدكتور  الجمل،  الغني  عبد  أحمد  الدكتور  صيرة، 

الدكتور  األستاذ  وقرظه:  قدمه  عويس،  الرحمن  عبد 

بيروت  العلمية،  الكتب  دار  ي،  الفرماو الحي  عبد 

عدد   ، ١٩٩٤م   - هـ   ١٤١5 األولـــى،  الطبعة:  لبنان،    -

األجزاء: ٤.

١0. تهذيب اللغة، لألزهري )ت3٧0هـ(، المحقق: 

  - العربي  التراث  إحياء  دار  مرعب،  عــوض  محمد 

بيروت، الطبعة: األولى، ٢00١م، عدد األجزاء: 8.

المحقق:  ـــ(،  3١0ه للطبري)ت  البيانأ  جامع   .١١



غ س ق( في القرآن )دراسة داللّية(  غوّي)
ّ
 األصل الل

م. م. تغريد عيدان حليوت |     21

، مؤسسة الرسالة  كر أحمد محمد شا

)ت6٧١هـ(،  للقرطبي   ، القرآن  ألحكام  جامع   .١٢

دار  أطــفــيــش،  إبــراهــيــم  و الــبــردونــي  أحــمــد  تحقيق: 

الكتب المصرية -  القاهرة.

لهيئة  جــنــي)ت3٩٢هـــ(،  البــن  الخصائص،   .١3

عدد  الــرابــعــة،  الطبعة:  للكتاب،  العامة  المصرية 

األجزاء: 3.

١٤. ديوان عبيد بن قيس الرقيات، تحقيق وشرح: 

محمد يوسف، دار صادر بيروت.

١5. ديوان تأّبط شًرا وأخباره، دار الغرب اإلسالمي، 

عدد األجزاء:١

ي  الجوز البــن   ، التفسير علم  في  المسير  زاد   .١6

ــق: عــبــد الــــرزاق الــمــهــدي، دار  ــق ــح ــم ـــ(،ال )ن5٩٧ه

الكتاب العربي -  بيروت، الطبعة: األولى - ١٤٢٢ هـ.

١٧. شرح شافية ابن حاجب للرضي اإلستراباذي، 

نجم الدين )ت686هـ(، حققهما، وضبط غريبهما، 

 - الحسن  ــور  ن محمد  ــذة:  ــات األس مبهمهما،  وشـــرح 

محمد  العربية،  اللغة  كلية  تخصص  في  المدرس 

محمد  العربية،  اللغة  كلية  في  المدرس   - الزفزاف 

محيى الدين عبد الحميد - المدرس في تخصص 

  - بيروت  العلمية  الكتب  دار  العربية،  اللغة  كلية 

لبنان، ١3٩5 هـ - ١٩٧5 م.

الــكــلــوم،  مـــن  الـــعـــرب  ودواء  الــعــلــوم  شــمــس   .١8

مطهر   - العمري  اهلل  عبد  بن  حسين  د  ـــ(،  ــ )ت5٧3ه

بن علي اإلرياني - د يوسف محمد عبد اهلل دار الفكر 

المعاصر )بيروت - لبنان(، دار الفكر )دمشق -  سورية(، 

الطبعة: األولى، ١٤٢0 هـ - ١٩٩٩ م، عدد األجزاء: ١١.

الــعــربــيــة،  الــلــغــة وصـــحـــاح  تـــاج  الــصــحــاح   .١٩

الغفور  عبد  أحمد  تحقيق:  )ت3٩3هــــ(،  للجوهري 

بيروت،الطبعة:  العلم للماليين -   : دار  الناشر عطا، 

الرابعة ١٤0٧ هـ  - ١٩8٧ م.

مــهــدي  د  لـــلـــخـــلـــيـــل)ت١٧0هــــ(،  الــعــيــن،   .٢0

المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، 

عدد األجزاء: 8.

لــلــســجــســتــانــي)ت330هـــ(،  الـــقـــرآن،  ٢١. غــريــب 

تحقيق محمد أديب عبد الواحد جمران، دار قتيبة، 

سنة النشر ١٤١6هـ- ١٩٩5م، عدد األجزاء :١.

٢٢. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل 

في وجوه التأويل الكشف والبيان عن تفسير القرآن، 

الزمخشري جار اهلل )ت 538هـ(، دار الكتاب العربي 

-  بيروت، لطبعة: الثالثة - ١٤0٧ هـ، عدد األجزاء: ٤.

للخازن  التنزيل،  معاني  في  التأويل  لباب   .٢3

دار  شــاهــيــن،  علي  محمد  تصحيح:  )ت٧٤١هــــــ(، 

الكتب العلمية -  بيروت.

ـــ(،  )ت٧١١هـ ــور ــظـ ــنـ مـ ــــن  الب ــرب،  ــعـ الـ لــســان   .٢٤ 

دار صادر -  بيروت، الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ هـ، عدد 

األجزاء: ١5.

 ، العزيز الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر   .٢5

: دار الكتب العلمية  البن عطية األندلسي، دار النشر

ـ ١٩٩3م، الطبعة: األولى، تحقيق:  - لبنان - ١٤١3هـ 

عبد السالم عبد الشافي محمد، عدد األجزاء: 5.

)ت:  سيده  ابن  األعظم،  والمحيط  المحكم   .٢6

ي، دار الكتب  ٤58هـ(، المحقق: عبد الحميد هنداو

العلمية - بيروت، الطبعة: األولى، ١٤٢١ هـ - ٢000 م، 
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عدد األجزاء: ١١.

٤58هــــــ(،  )ت  ــده  ــي س البـــن  الــمــخــصــص،   .٢٧

التراث  إحــيــاء  دار  جــفــال،  إبــراهــم  خليل  المحقق: 

١٩٩6م،  ١٤١٧هـــ  ــى،  األول الطبعة:  بيروت،    - العربي 

عدد األجزاء: 5.

٢8. مسند أحمد ط ٢ الرسالة، أحمد بن حنبل، 

المحقق : شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، 

الطبعة : الثانية ١٤٢0هـ ، ١٩٩٩م، عدد األجزاء : 50 .

ــه  ــوي ٢٩. مــســنــد إســـحـــاق بـــن راهـــويـــه، ابـــن راه

)ت٢38هـ(، د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، 

مكتبة اإليمان - المدينة المنورة .

لــلــزجــاج  الـــقـــران،  إعـــرابـــه  ــرآن و ــقـ الـ 30. مــعــانــي 

شلبي،  عبده  الجليل  عبد  المحقق:  ـــ(،  )ت3١١هــ

 - هـ   ١٤08 ــى  األول الطبعة:  بــيــروت،    - الكتب  عالم 

١٩88 م.

ـــ(،  ــاج)3١١ه ــزج ــل ل إعـــرابـــه  الــقــرآن و 3١. مــعــانــي 

الكتب  عالم  شلبي،  عبده  الجليل  عبد  المحقق: 

عدد  م،   ١٩88  - هـ   ١٤08 األولــى  الطبعة:  بيروت،    -

األجزاء: 5.

المحقق:  للفراء)ت٢0٧هـ(،  القرآن،  معاني   .3٢

أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد 

المصرية  دار   : الــنــاشــر الشلبي،  إسماعيل  الفتاح 

، الطبعة: األولى. للتأليف والترجمة -  مصر

العربية،  إميل  المفصل في شواهد  المعجم   .33

األولى،  الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  يعقوب،  بديع 

١٤١٧هـ - ١٩٩6م،عدد األجزاء:١٤. 

دار  فــارس)ت3٩5هـــ(،  البن  اللغة،  مقاييس   .3٤

، ١3٩٩هـ - ١٩٧٩م،عدد األجزاء: 6. الفكر

عصفور  البن  التصريف،  في  الكبير  الممتع   .35

 ،١٩٩6 األولــى  الطبعة:  لبنان،  مكتبة  66٩هــــ(،  )ت 

عدد األجزاء: ١. 

تحقيق:  538هـــ(،  الزمخشري)ت  المؤلف:   .36

الكتب  دار   : الــنــاشــر ــود،  ــس ال عــيــون  بــاســل  محمد 

العلمية، بيروت -  لبنان، الطبعة: األولى، ١٤١٩ هـ - 

١٩٩8م، عدد األجزاء: ٢.

ـــ(،  )ت٤50هـ لــلــمــاوردي  والــغــيــون،  النكت   .3٧

ــن عــبــد الــمــقــصــود بـــن عبد  الــمــحــقــق: الــســيــد ابـ

لبنان،   / بيروت   - العلمية  الكتب  دار  الرحيم،  

عدد األجزاء: 6.

، البن األثير  النهاية في غريب الحديث واألثر  .38

ـــ  ١3٩٩ه بــيــروت،   - العلمية  المكتبة  )ت606هـــــ(، 

محمود   - ى  الـــزاو أحمد  طاهر  تحقيق:  ١٩٧٩م،   -

محمد الطناحي، عدد األجزاء: 5.

)٤3٧هـ(،  للقرطبي  النهاية،  بلوغ  في  الهدية   .3٩

المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات 

بإشراف  الشارقة،  جامعة   - العلمي  والبحث  العليا 

الكتاب  بحوث  مجموعة  البوشيخي،  الشاهد  د:  أ. 

 - اإلســالمــيــة  والـــدراســـات  الشريعة  كلية   - والسنة 

م،   ٢008  - هـ   ١٤٢٩ األولــى،  الطبعة:  الشارقة،  جامعة 

عدد األجزاء: ١3 )١٢، ومجلد للفهارس(.

* * *


