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ABSTRACT  

The lexicographical roots of some words have been mentioned only once in the Holy Qur’an, 

which is called uniqueness. This research shows the linguistic miracle in that uniqueness because 

the unique roots are about a quarter of the total roots of three letters, and the number of these words 

is about four hundred. This creates a difficulty to talk about all of this in a short article. This 

difficulty constitutes the problem of research, so the research was confined to the words in the 

verses of the rulings, and the presentation of the miracle of the Qur’anic linguistic uniqueness. 

This highlights the importance of this research whose aim is to search for the secret of these words' 

uniqueness in the context of the verses they occurred in. The researcher adopted the analytical 

methodology by which these words will be analyzed by clarifying the linguistic, interpretive and 

rhetorical meanings .The researcher found the following results: the research denies what the late 

linguists call synonymy because each word is not a synonym for the other and does not carry the 

same semantic implication. The root uniqueness comes in conjunction with the semantic 

uniqueness.  

 Keywords: interpretation, Quran, rhetoric, miracles, uniqueness.  

 

 ملخص البحث

بةض األلفاظ يف القرآن الكرمي مل ير  جذرها املةجمي فيه إال عرة واحدة، وهو عايسمى بالتفر ، ويُظهر البحث 

، نسبة ورو  اجلذور املتفر ة يقارب الربع عن جمموع جذور القرآن الثماثيةوجه امإعجاز اللفظي يف ذلك التفر  ، فإن 

عفر ة وهذا مما يصةب احلديث عنه كله يف هذا املقا ، وهنا تكمن وقد وصل عد  هذه املفر ات ملا يقارب األربةمائة 

ها،  تفر بيان إعجاز القرآن اللفظي يفعشكلة البحث لذا اقتصر البحث على األلفاظ اليت ور ت يف آيات األحكا ، و 

يها، وعلكت فوعن هنا تظهر أمهية هذا البحث، والذي يهدف إىل البحث عن عر تفر  هذه اللفظة يف اآلية اليت ور ت 
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يف البحث املنهج التحليلي، وذلك بتحليل هذه األلفاظ عن طريق توضيح املةىن اللغوي والتفسريي والبماغي، وقد 

ظهرت النتائج التالية: أن البحث ينفي عا اصطلح عليه املتأخرون بالرتا ف، فكل لفظة ال تأيت يف عقابل األخرى وال 

 تفر  اجلذري بالتزاعن عع التفر  املةنوي.حتمل نفس الداللة املةنوية، فيأيت ال

 : التفسري، القرآن، البماغة، امإعجاز، التفر .الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة

احلمد هلل املتفر  يف علكوته وجربوته، والصماة والسما  على نبيه وعبةوثه، حممد بن عبد اهلل وعلى آلة وصحبه 

 أعا بةد وعن وااله...

عسرية االهتما  باملفر ة القرآنية، وااللتفات لإلعجاز البماغي فيها، ففي القرآن  فإن هذا البحث أتى ليكمل

الكرمي ألفاظ مل ير  جذرها املةجمي إال عرة واحدة فحسب، ويف هذا إعجاز لفظي وبياين يتوجب الوقوف عنده، 

 فالةرب عن شأن بماغتهم عد  التكرار يف املفر ات والرتاكيب واالبتكار والتجديد.

حصر نطاق البحث عن عةىن لفظ هذه املفر ة املتفر ة، ومبا أن عد  الكلمات بةد إحصاءها وصل إىل وين

( كلمة عتفر ة، فلن يسةنا املقا  هنا العتظهارها كلها عع  راعتها، لذا عنكتفي يف هذا البحث بةرض األلفاظ 379)

 واعتةراض عاتيسر عنها بالدراعة. املتفر ة يف آيات األحكا ،

التوحيد -اليت ور ت فيها األواعر والنواهي، ممن اليدخل يف عياق اخلرب عن اهلل  األحكا  أي آياتصو  بواملق

، أو عن خلقه كالقصص، والتصنيف بآيات األحكا  عشهور وعضى عليه الفقهاء، وهي -وعايتةلق به عن علو  الغيب

 ، وفيما يلي عرض لبةض هذه األلفاظ.نوعان: الةبا ات واملةاعمات
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 التحديد المفاهيمي اللغوي

 التعريف بمصطلح التفرد، وأبرز الكتب التي تحدثت عن التفرد بالقرآن

 التةريف اللغوي للتفر :

كل َشْيء عتوّحد ،و (2)والَفريُد: الشذر ،الَفْرُ  عا كاَن وحَده،(1)ُوْحَدة   الفاء والراء والدال أصل صحيح يدل على

 .(3)الَِّذي اَل َنِظري َلهُ فقد انْ َفر ، وََكأن أصل اْلَفر : 

 التةريف االصطماحي لأللفاظ املتفر ة:

 واملقصو  بالتفر  حتديدا هو تفر  اجلذر املةجمي هلذه الكلمة، فكل كلمة جذرها مل يشتق عنه كلمة أخرى غريها

 هي املرا ة بالبحث.

 أبرز الكتب اليت حتدثت عن األلفاظ املتفر ة يف القرآن:

 –  1973القرآن" للمؤلف حممد السّيد الداو ي، هذا الكتاب صدر عن  ار املةارف عا  كتاب "عن كنوز  .1
 .ه  1393

 ، عن عركز نون للدراعات 2001عةجم "الفرائد القرآنية" للمؤلف األعتاذ باعم البسوعي، وقد صدر عةجمه عا   .2
 .القرآنية

عا   الدكتور عاطف املليجي، هذا الكتاب صدركتاب " ليل األلفاظ الوحيدة يف القرآن الكرمي" للمؤلف األعتاذ  .3
2004 . 

  2011 راعة بةنوان: "اللفظ الفريد يف القرآن اجمليد" للمؤلف حسان أمحد راتب املصري صدر هذا الكتاب عا   .4
 .وهو عن ضمن علسلة )متكني اللغة الةربية( عن عنشورات هيئة الةاعة السورية للكتاب التابةة لوزارة الثقافة

لةزيز إبراهيم ا املضارع منوذجا" للمؤلف الدكتور كمال عبد-نوان "بماغة الفرائد الفذة يف القرآن الكرميكتاب بة .5
،  2010 -ه  1431األعتاذ املساعد يف قسم البماغة واأل ب النقدي يف جاعةة الفيو ، صدر كتابه هذا عا 

 .عن الدار الثقافية للنشر يف القاهرة
اهلل عبد  يف القصة القرآنية "، للمؤلف األعتاذ الدكتور عبد -غية يف الفرائد القرآنيةكتاب بةنوان: "األعرار البما .6

الغين عرحان، أعتاذ البماغة والنقد يف كلية اللغة الةربية بالقاهرة، وكلية الةلو  امإنسانية جباعةة امللك خالد بأهبا، 
 ض. ، عن  ار احلضارة للنشر يف الريا2012-ه1433صدر كتابه هذا عا  
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 المبحث األول: 

 األلفاظ المتفردة في سياق آيات العبادات.

ور ت يف القرآن الكرمي عدة ألفاظ عتفر ة، ويف عياقات خمتلفة، ويف هذا املبحث عنبنّي األلفاظ املتفر ة يف عياق  

 آيات الةبا ات، وذلك عن خمال املطالب التالية:

 "َواْلَمْرَوةَ " المطلب األول: المفردة القرآنية:

 َعَروَ الجذر: 

 المعنى اللغوي:

 (.158رة: ..." اآلية )عورة البقِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِعْن َشَةائِِر اللَِّه : "ور ت هذه املفر ة يف قوله تةاىل

ْرو
َ
 َهَذا عن اْعم: َعْرَوة، وَعروان اْلَواِحَدة الَقدَّاح، ِحَجارَة وهي أيضا الشَّْمس، يف  برّاقة بِْيض   رِقَاق ِحَجارَة: امل

َها النَّار عن ِهيو  (5)مبكة املروة مسيت ، وهبا(4)اشتقاقه رو أَبيض َكأَنَُّه البَ رَ ، و الَقّداحات الَّيِت خيرج ِعن ْ
َ
ْروُ (6) يكون امل

َ
: ، وامل

َرْوراةُ بفاِرَس،  َعِديَنة   ، وَعْروُ الرِّْيحِ  طَيَِّبةُ (8)الرَّياِحني عن وهي َضْرب   (7)نَ ْبت  
َ
ْروُ  وامل

َ
 فيها َشْيءَ  ال الَّيِت  اأَلْرضُ  َشَجر   وامل

 .(9)َعَرْوًرى واجَلمعُ 

واملةىن احملوري للجذر هو: حدة حمتواة يف اجلر  تنتشر عنه بتجد : كالنار والرائحة يف املرو مبةنييه، وعن ذلك: املروة 

ل غليظة فسوي ظاهرها لتتمهد للساعني، وعن ذلك األصاجلبل الذي يف هناية السةي، وكأهنا كانت يف األصل كتما 

َرْوراة: األرض أو املفازة اليت الشيء فيها، واحلدة فيها جفاف باطنها فهي قفر النبات فيها
َ
 . (10)امل

 المعنى التفسيري:

 واملرو؛ الصفا رعائ ن و  حر  اهلل، يف اللذين االمسني هبذين املسميني إحدى اجلبلني: املوضع هذا واملرا  باملروة يف 

 األصفاء عائر ون  االمسني هبذين املةروفني اجلبلني بذلك عىن أنه عبا ه ليةلم والما ، األلف فيهما أ خل ولذلك

 .(11)واملرو
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 :البالغيات 

وبالرغم عن أن جبلي الصفا واملروة يشرتكان يف كوهنما يف عكة وميثمان شةرية عن شةائر اهلل؛ إال أن جذر املروة 

تفر  هنا يف هذا املوضع عن القرآن فحسب، يف عقابل تكرر جذر الصفا )صفو( عايقارب السبةة عشر عرة يف )عرو( 

 القرآن.

، ولذلك مسي احلجر األعلس هبا، بينما أصل املرو يةين الصمابة (12)وأصل الصفا يدل على اخللوص عن كل شائبة

يته ا النار هبا، ولذلك الصفا جذرها عتداول يف القرآن ألمهومسيت احلجارة البيضاء اليت تربق ويقدح عنه (13)يف الشيء 

يف التةبري عند عياق الرعاالت والرعل والدعوة هلل، وعلى هذا جاء تفر  جذر املرو عند ذكر شةرية السةي يف القرآن، 

 وذلك لتفر  ذكر هذا احلكم يف هذا املوضع فحسب. 

 "َرَمَضانَ "المطلب الثاني: المفردة القرآنية: 

 َرَعضَ لجذر: ا

 المعنى اللغوي:

 (185بقرة: " اآلية )عورة ال...َشْهُر َرَعَضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرَآُن  ور ت هذه املفر ة يف قوله تةاىل: "

ةِ  عن احِلجارة َحر  : ، والرََّعضُ (14)وغريِه َحر   عن شيء يف ِحدَّة   على يدل عطر  أصل والضا  وامليم الراء  َحرِّ  ِشدَّ

، القو َ  ، وأرعضَ (15)احَلرِّ  شدَّة   يةين ُعلَتهبة   الَقْيظ، والرَّعضاءُ  ُحْرقةُ : والرََّعضُ  الرَّْعضاُء، واالعمُ  الشمس،  اشتدّ  ِإذا احَلر 

، (17)أَْوَجَةين: َأي أْرَعَضين،: يُ َقال أَْوَجع؛ َعا كل  :  ، وامإْرعاضُ (16)َوَغريه الرعل على الشَّْمس َوقع شّدة: َعَلْيِهم، والرََّعض

 ونصل   َرعيض   ، وَشْفرَة  (18)قَّ ِلريَِ  تدقه مث أعلسني حجرين بني جتةله أن وهو َرْعًضا، أَْرُعُضهُ  فأنا النَّْصل َرَعضت قد: ويقال

،  .(19)َرعيض   حا    وكل َوقيع ، أي َرعيض 

دة كاحتواء احلجارة على احلرارة، وكاحلواملةىن احملوري للجذر: هو احتواء جوف الشيء على غليظ، حدة أو حرارة،  

 .  (20)يف النصل
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 المعنى التفسيري:

 :(21)جوهو  واملفسرون على أن رعضان يف اآلية هو شهر الصيا  املةروف، وإمنا اختلفوا يف عبب تسميته على

 .(22)اهلل شهر أي رعضان شهر: القائل قول وعةىن تةاىل، اهلل اعم إنه -1

 وجوه: على اشتقاقه يف اختلفوا مث وشةبان، رجب كشهر  للشهر اعم أنه -2

 :فهؤالء تباينت أقواهلم: فقيل:فمن قال أنه عن الرعض وهي شدة احلر األول ، 

  أَلن الةرب ملا نقلوا َأمسَاء الش ُهور َعن الل َغة اْلَقِدميَة مّسوها باألزعنة اليت هي فيها فوافق رعضان

ج فيه ذو احلجة، والذي يرتبع فيه ربيع األول ، كما يقال للشهر الذي حي(23)أيا  رعض احلر

 .(24)وربيع اآلخر

 (25)احلرّ  بِشدَّة وافقَ  َصوعه وجوبَ  وقيل: ألن. 

 (26)املوعظة عن فيه حَتْرَتِقُ  القلوبَ  ألنَّ : وقيل. 

 (27)حترق أي الذنوب فيه ترعض وقيل: ألنه. 

  :فهؤالء هلم توجيهني ، أنه مسي حدمها أوالثاين: بأنه عشتق عن رَعضُت النْصَل: إذا  قَ ْقَته بني حجرين لريقَّ

هذا الشهر برعضان ألهنم كانوا يرُعُضون فيه أعلحتهم، ليقضوا عنها أوطارهم يف شوال  قبل  خول األشهر 

 .(29)أنه مسي رعضان ألنه يرعض ذنوب عبا هواآلخر ، (28)احلر 

 .(30)واألصح أن رعضان اعم هلذا الشهر كشهر رجب وشهر شةبان

 :البالغيات 

وعند القول السالف يف تأصيل اجلذر، جند أن شدة وقع الشمس على األرض تنتج عنها حرارة لذلك قيل أرض 

رعضاء أي حارة، وشدة  ق النصل بني احلجرين تنتج عنها حدة، لذلك قيل نصل رعيض أي حا ، ويف هذا مجع لكل 

ةربية يف وقت احلر، تزاعن نقل تسمية الشهور للاألقوال اليت قيلت يف اشتقاق شهر رعضان، ففي تسميته يف اجلاهلية؛ ل
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أو ألن الةرب كانت حتد فيه عيوفها لتقضي حاجتها قبل  خول األشهر احلر ، ويف امإعما  ألن الصيا  فيه حرارة 

حسية يف اجلوف عن أثر الةطش وخمافه، أو عةنوية يف القلب، ألهنا حترتق فيه عن املوعظة أو حترتق الذنوب ألجل 

عمال الصاحلة فيه، أو ألن الصيا  يرعض القلوب لريققها، ويرعض الذنوب كذلك فيدقها باألجر والةمل حصول األ

 الصاحل. 

ويف تفر  جذر رعضان يف القرآن الكرمي  الئل الختفى، فهذا الشهر عتفر  بني الشهور، لنزول القرآن فيه،  

لياليه، فكان  و  يف أياعه، وكذلك عضاعفة األجر يف قيا وحلصول ليلة القدر فيه، وهو الشهر الوحيد املتفر  بفرض الص

 هذا التفر  تبةا لكل هذا وأكثر.   

 "َصْلًدا"المفردة القرآنية: المطلب الثالث: 

 َصَلدَ  الجذر:

 المعنى اللغوي:

َواأْلََذى َكالَِّذي يُ ْنِفُق َعاَلُه رِئَاَء  بِاْلَمنِّ يَا أَي  َها الَِّذيَن َآَعُنوا اَل تُ ْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم ور ت هذه املفر ة يف قوله تةاىل: "

" اآلية )عورة البقرة: ... رََكُه َصْلًدات َ النَّاِس َواَل يُ ْؤِعُن بِاللَِّه َواْليَ ْوِ  اآْلَِخِر َفَمثَ ُلُه َكَمَثِل َصْفَوان  َعَلْيِه تُ رَاب  فََأَصابَُه َواِبل  ف َ 

264.) 

 أعَلسُ  أي َصْلد   وَجبني   َصلد ، ، يقال َحَجر(31)َويُ ْبس   َصمَابَة   على يدل صحيح، واحد أصل والدال والما  الصا 

،  خُيرِج ومل َصّوت ، أي ِإذا(33)نَارا القا حُ  يُورِ  مل ِإذا صلو اً، الزَّْندُ  َصَلدَ : ، َويُ َقال(32)ِجداً  ََبيل   أي َصْلد   ورجل   ياِبس 

 باحَلجر ُشبِّه ْيِه،َعلَ  شةر اَل  الَِّذي اْلموضع: اجلَبني الص لبة، وأصما ُ  الغليظة اأَلْرض: والصِّلداءةُ  نَارا، والصِّْلداء

 .(34)األْعَلس

واملةىن احملوري للجذر هو: تصلب الشيء متا  الصمابة عع عماعة عطحه حبيث الينفذ عنه شيء، كاحلجر واألرض 

 .(35)للبخيل فكل هذا فيه عةىن عد  نفاذ شيء املوصوفني، وعثله صلد الزند إذا صوت ومل يور، ورجل صلد
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 المعنى التفسيري:

 فيه نبتي ال عا األرض عن وهو عا صلب احلجارة عن واملةىن عند املفسرين على عا هو عليه يف اللغة، فالصلد

 .(37)تراب َعَلْيه لَْيسَ  أجر  نقيا ، واملةىن أي(36)ينبت ال الذي باحلجر شيء، تشبيهاً 

 فأصابه تراب، ليهع كان  الذي الصفوان مبنزلة املنافق، فأعماهلم ولةمل املؤذي، املانّ  اهلل لةمل ويف هذا عثل ضربه

 هلم أن الظاهر يف املسلمون يراهم شيء، وال عليه تراب ال نقيا فرتكه الرتاب، عن عليه مبا فذهب املطر، عن الوابل

 ألنه كله؛  لكذ اضمحل اهلل إىل وصاروا القياعة يو  كان  فإذا به، يراءوهنم مبا الصفوان هذا على الرتاب يرى كما  أعماال

 .(38)عليه شيء ال أعلس فرتكه الرتاب، عن الصفوان على كان  مبا املطر عن الوابل ذهب كما  هلل يكن مل

 البالغيات:

فإن هذان ؛ -أي عد  النفاذ-ومبا أن األصل الواحد يف املا ة هو الصمابة حبيث ال ينمو عنها أثر وال تنبت شيئا 

القيدان )الصمابة وعد  النفاذ(، مها عن جةل هناك فارقا بني هذه املا ة وبني عقارباهتا عن الصلب والشد والصفو 

 ، ويف التفر  عا يدل على شدة النهي عن التحلي هبذه الصفة اليت هي عن صفات املنافق، والتنفري عنها.(39)وأعثاهلا

 المبحث الثاني:

 سياق آيات المعامالتاأللفاظ المتفردة في 

ور ت يف القرآن الكرمي عدة ألفاظ عتفر ة، ويف عياقات خمتلفة، ويف هذا املبحث عنبنّي األلفاظ املتفر ة يف عياق 

 آيات املةاعمات، وذلك عن خمال املطالب التالية:

 "يَ َتَخبَّطُهُ " المطلب األول: المفردة القرآنية:

 َخَبطَ الجذر: 
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  المعنى اللغوي:

الشَّْيطَاُن ِعَن اْلَمسِّ  الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا اَل يَ ُقوُعوَن ِإالَّ َكَما يَ ُقوُ  الَِّذي يَ َتَخبَّطُهُ  هذه املفر ة يف قوله تةاىل: " ور ت

 (.275" األية )عورة البقرة: ...

، َخبَّلهو  فَأَجنَّه بأَذى َعسَّه إذا امإنسان خْيِبط ، والشيطان(40)وَضْرب َوْطء   على يدل واحد أصل والطاء والباء اخلاء

 ضربتها إذا ،َخْبطَاً  الشجر وَخَبْطت، (42)وختَّبْطَته َخَبْطَته فقد بَِيِدك َضربته َشْيء ، وكل(41)توطأْتهُ : الشيء وخَتَبَّْطتُ 

 .(44)ضرب البةري الشيء َبف يده اخلَْبطِ  ، وأصلُ (43)ورقها ليسقط بالةصا

 المعنى التفسيري:

 يقو  كما  إال قبورهم نع القياعة يو  يقوعون التفسري على أن املرا  بالتخبط هنا هو حقيقته، واملةىن ال ومجاهري أهل

 يتخبطه الشيطان وكأن َخْبطَة ،: واخلبل باجلنون الشيطان إصابة اجلنون، وتسمى أي، املسّ  عن الشيطان يتخبطه الذي

 . (45)فيخّبله برْجِله وَيَطُؤهُ 

 البالغيات:

 بط على الّضرب، هو  اللة التخ-بدال عن التةبري بالضرب-جيةل عن التةبري هبذه اللفظة عناعبا للسياقوالذي 

، لذلك ناعب وصف عس الشيطان آلكل الربا (46)بةصاه الّشجر والّرجل بيده، األرض البةري كخبط  اعتواء، غري على

قوى يف التحذير عن تفر  املفر ة عا يةطي  اللة أ باجلنون وكيفية صرعه إياه وختبطه فيه كما ختبط الةصا الشجر، ويف

 الربا وبيان عاقبة صاحبه.

 "ُغزًّىالمطلب الثاني: المفردة القرآنية: "

 َغَزوَ الجذر: 
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 المعنى اللغوي:

ْخَواهِنِْم إِ ور ت هذه املفر ة يف قوله تةاىل: " َذا َضَربُوا يف اأْلَْرِض يَا أَي  َها الَِّذيَن َآَعُنوا اَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َكَفُروا َوقَاُلوا مِإِ

 (.156" اآلية )عورة آل عمران: ...أَْو َكانُوا ُغزًّى َلْو َكانُوا ِعْنَدنَا َعا َعاتُوا َوَعا قُِتُلوا 

 :(47)اعتةماالن يف اللغة -املةتل واحلرف والزاء الغني-وللةرب يف هذا اجلذر 

 عواضع: ازيوال َمغ وال َمْغزاةُ  غاز ، مجع: والُغزَّى َغْزوة ، والواحدة َغْزواً، أَْغُزو شيء: يقال َغَزْوتُ  األول: طلب 

 ، وَعْغزى(49)عطلبكَ  َعا: اأْلَعر َهَذا عن َعغزَاكَ  َوَعا تطلُب، َعا: َأي تَ ْغزو، َعا: ، َويُ َقال(48)الَغْزِو واملناقب

 .(50) الَدْينِ  عن عليه عايل وأخَّرت أعهلته: الرجل َعقصده، وأغَزْيتُ : الكما 

 :ةدب والُ َها يتأخرُ  الَّيِت  اْلغنم عن ، واملْغزِيةُ (51)ِلقاُحها َعُسرَ  أي النَّاقةُ  : يقال: أَْغَزتِ الل َقاحُ  باب يف واآلخر 

 .(52)بَأَخرَة   محلت أِلَن ََّها َشْهَرْين، َأو ِبَشْهر اْلغنم

واملةىن احملوري للجذر: هو طلب الشيء عمما ويف اخلارج ولو يف القول وبالقول، وليست مبةىن عطلق القصد وامإرا ة 

بل قصد بالةمل، فيقال: غزا الشيء أي طلبه حىت يصل إليه، وعغزى الكما  أي عا يُطلب هبذا الكما  وبسبب هذا 

أي طلبك يف عقا  الةمل واحلركة، وعن عصا يقه: احلركة إىل جانب الةدو وطلبه ليقاتله، وامإعهال  القول، و"عا عغزاك؟"

يف تأ ية الدين وجةل املديون يف وعع حىت يطلب عا عليه وحيصله، وكذلك التأخري يف الوال ة عن وقتها حيث جتةل 

 .(53)صاحبها يف طلب الولد حىت تلد وكذلك يف عسر اللقاح

 فسيري: المعنى الت

 ملن يقولون أهنم ار،الكف هؤالء قول عن بذلك واملرا  بالغزو يف هذه اآلية هو طلب الةدو يف عبيل اهلل، واهلل خيرب

 بما هم يف أقاعوا اوكانو  عندنا، عن خرجوا يكونوا مل لو: جتارة أو اهلل طاعة يف فيه خرج عفر يف عات أو فقتل عنهم غزا

 جل اهلل إىل ذلك أن وجيهلون وغما، قلوهبم يف حزنا ذلك قوهلم اهلل جيةل كي  ذلك، يقولون وهم قتلوا، وعا عاتوا عا
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 هم باهلل، اليقني عوء عنه عن هناهم فيما هبم يتشبهوا أن اآلية هبذه املؤعنني اهلل هنى الذين إن: قيل وقد وبيده، ثناؤه

 .(54)وأصحابه علول ابن أيب بن اهلل عبد

 البالغيات:

بالغزو هنا بدال عن اجلها ، هو ملا ختتص به عفر ة الغزو يف الداللة على اخلروج حملاربة الةدو، بينما  ويف التةبري

اجلها  يدل على اعتفراغ الوعع يف عدافةة الةدو، وكذلك عفر ة اجلها  عاعة وتشمل جماهدة الةدو وجماهدة الشيطان 

، ِإَذا َضَربُوا يف اأْلَْرِض خلروج بداللة اجلملة اليت قبلها ، بينما املرا  يف اآلية التنصيص على ا(55)وجماهدة النفس

وكذلك ختصيص اجلها  جبها  الةدو أي الغزو، فألجل هذا وذاك كان اختيار هذه املفر ة عناعبا للسياق عن عفر ة 

 اجلها .

باب امإميان بالقضاء  يف ويف التفر  عايدل على عزيد حتذير عن تر يد أقوال أهل النفاق واكتساب طبائةهم املتدنية

 . والقدر، وعوء أ هبم عع اهلل 

 "ُحوبًا" المطلب الثالث: المفردة القرآنية:

 َحَوبَ الجذر: 

 المعنى اللغوي:

ُلوا اخْلَِبيَث بِالطَّيِِّب َواَل تَ ور ت هذه املفر ة يف قوله تةاىل:  أَْعَواهَلُْم ِإىَل أَْعَواِلُكْم ِإنَُّه  ْأُكُلوا َوَآتُوا اْلَيَتاَعى أَْعَواهَلُْم َواَل تَ َتَبدَّ

 (.2" )عورة النساء: َكاَن ُحوبًا َكِبريًا

 الصّياح شّدة: ، والتََّحو بُ (56)عتقاربة وكلها عسكنة، أو حاجة أو إمث، إىل يتشةب واحد أصل والباء والواو احلاء

احْلزن، : واحَلْوبَة، (57) أل ّ ا فؤا  رِقَّةُ : أيضاً  احلاجُة، واحَلْوبة: واحَلْوبَةُ  َحْوبًَة، وحابَ  الكبري، امإمثُ : والتضرّع، واحلُوبُ 

 .(58)شكوى عن املتحزِّن: واملتحوِّب
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واملةىن احملوري للجذر هو: عجز أو ثقل عن ضةف، وعن ذلك الثقل بصورة الةجز عرب باحلوب عن امإمث عن حيث 

وى، اليت هي اهلم واحلزن، والتحوب الذي هو التوجع والشكأن امإمث ثقل كما عرب عن الذنوب باألثقال، وكذلك احلوبة 

 إمنا يكون عن بماء بالغ امإضةاف أو امإيما .

 المعنى التفسيري:

 .(59)واملفسرون على أن املرا  باحلوب هنا يةين امإمث الكبري والذنب الةظيم

 البالغيات:

احلوب  الزجر عن الذنب، حيث أن أصل وضع كلمةويف التةبري باحلوب بدال عن الذنب؛ فهذا ألن يف احلوب عةىن 

، وهذا فيه زيا ة هني عن علب حق (61)، فسمي امإمث حوبا ألنه يُ ْزَجُر عنه(60)يف اللغة، عأخوذ عن زجر اجلمل ليمضي

 اليتيم.

عبا ه عن أكل عال اليتيم إىل عال  ويف تفر  املفر ة  اللة على تشنيع هذه الفةلة وتقريع ملرتكبها، بداللة أنه هنى 

 والذ  بلغأ الويل ، وهذا يةين أن هذا الويل عستغن مباله، وعع ذلك طمع يف عال اليتيم بغري حاجة، ولذلك كان القبح

 ، فجاء التفر  إعةانا يف التوبيخ.(62)أحق

 الخاتمة

ها يف اللغة وقد يكون لفرا ة املفر ة نفس ؛التفر  قد يكون عائد لفرا ة ذكر احُلكم يف القرآنقد تبني لنا أن و 

  جذرها هي األنسب أو لكون املفر ة املتفر ، وندرة اعتةماهلا، وقد يأيت التفر  بتفر  املفر ة باملةىن املطلوب يف اآلية

 .للسياق عن املقاربات هلا يف املةىن الةا 
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 نتائج البحثومن 

املرا  هو تفر   وليس-جذرها اللغوي يف القرآن الكرمي كله، أن املقصو  باأللفاظ املتفر ة، هي اليت تفر   (1

ة وهذا التفر  اجلذري خيتلف باختماف املةاجم واللغويني يف اشتقاق املفر  القرآني -الصيغة الصرفية فقط

 وإرجاعها ألصلها.

تفر  لاملفر ة لفظ وعةىن، والبحث قد اعتند على تفر  اللفظ الظاهري يف جذره، واعتةان بالبحث عن ا (2

املةنوي خلف التفر  اللفظي، وهذا يصب يف عواضيع امإعجاز البماغي للقرآن الكرمي ويفتح أفقا للتفكر 

 والتدبر يف ألفاظه وعةانيه.

البحث ينتفي فيه عا اصطلح عليه املتأخرون بالرتا ف، فكل لفظة ال تأيت يف عقابل األخرى وال حتمل نفس  (3

 ىل.الداللة املةنوية اليت حتملها األو 

 قد تةد ت أعباب التفر  يف اآليات حبسب اختماف عوضوع اآلية وعياقها، غري أن أبرز هذه األعباب: (4

 .تفر  املوضوع )اخلرب/ القصة/ احلكم( يف ذلك املوطن عن القرآن فيأيت التفر  اجلذري عوائما عع التفر  املوضةي 

 بدورها بزيا ات يف املوضوع عتفر ة التفر  فيها وقع اليت السورة لكن عكررا اآلية عةىن يكون قد. 

 اللغة، أو لكوهنا تمائم السياق أكثر عن غريها. يف االعتخدا  يف املفر ة لندرة التفر  يأيت قد 

 رآن.عليه لغلبة تكراره يف الق الضوء الوصف، لتأكيد املةىن، وتسليط التفر  يف عياق يأيت قد 

 فرا ة لآلية، عواء كانت يف عياق األفرا  واألقو  )األعيان(، ل يأيت التفر  اجلذري بالتزاعن عع التفر  املةنوي

 الفةل والتصرف، أو يف عياق املةاين واألحكا  )األذهان(، لفرا ة الصفة وكل هذا يف باب التشنيع والتقبيح.

 وختاما الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
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 .336، ص: 10. ج:1ط، ةالةلمي
، 4 ، ج:2الكرمي. القاهرة: عكتبة اآل اب ط: القرآن أللفاظ املؤصل االشتقاقي ( املةجم2012) جبل، حسن حسن حممد (10)

 .2110ص:
، حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكيجاعع البيان عن تأويل آي القرآن،  (،2001، )حممد بن جرير ةفرأبو ج، الطربي (11)

 710، ص:2، ج:1ط: ، ار هجر للطباعة والنشر والتوزيع وامإعمانالقاهرة: 
 .292 ، ص:3اللغة، عرجع عابق ، ج: ابن فارس، عقاييس (12)
 314 ، ص:5عابق، ج: اللغة، عرجع ابن فارس، عقاييس (13)
 440 ، ص:2اللغة، عرجع عابق، ج: ابن فارس، عقاييس (14)
 39 ، ص:7الفراهيدي، كتاب الةني، عرجع عابق، ج: (15)
 751، ص 2ابن  ريد، مجهرة اللغة، عرجع عابق، ج (16)
 26 ، ص:12األزهري، هتذيب اللغة، عرجع عابق، ج: (17)
 ، ار إحياء الرتاث الةريببريوت:  حتقيق: حممد عرعب،املنطق،  إصماح (،2002) .أبو يوعف يةقوب بن إعحاقابن السكيت،  (18)

 150: ، ص1ط:
 1081، ص:3الةربية، عرجع عابق، ج: وصحاح اللغة تاج اجلوهري ، الصحاح(19)
 875، ص:2، عرجع عابق، ج:املةجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، حممد حسن حسن جبل (20)
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عفاتيح الغيب املسمى: التفسري (، 1999، )عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي الرازي، أبو فخر الدين (21)

 251 ، ص:5، ج: 3ط:  ار إحياء الرتاث الةريب،، بريوت: الكبري
، ن، عرجع عابقالقرآينظر: الطربي، جاعع البيان عن تأويل آي أخرجه الطربي وابن أيب حامت يف تفسرييهما، هذا القول  (22)

تفسري (، 1998، )، ابن أيب حامت الرازي، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إ ريس بن املنذر التميمي، احلنظلي187، ص:3ج:
، وقال ابن حجر عنه: 310، ص:1ج: 3ط: عكتبة نزار عصطفى الباز،عكة املكرعة: حتقيق: أعةد حممد الطيب، ، القرآن الةظيم

 اهلل أمساء عن عما رعضان فإن رعضان تقولوا "ال عرفوعا هريرة أيب عن املقربي عةيد عن املدين جنيح عةشر أبو رواه ضةيف "حديث
 كةب  بن مدحم عن عةشر أيب عن روى قد البيهقي: قال عةشر. بأيب وضةفه الكاعل يف عدي بن أخرجه رعضان"، شهر قولوا ولكن
.) .ت(،  يالفضل الةسقماين الشافة أبوأمحد بن علي حجر،  ضةيفني"، ينظر: ابن طريقني عن واحلسن جماهد عن وروى أشبه، وهو
رقم كتبه وأبوابه وأحا يثه: حممد فؤا  عبد الباقي، قا  بإخراجه وصححه وأشرف على طبةه: حمب الباري شرح صحيح البخاري،  فتح

 .113 ، ص:4، ج:1، بريوت:  ار املةرفة، ط:الدين اخلطيب
 751 ، ص:2ج: هرة اللغة، عرجع عابق،ابن  ريد، مج (23)
جمد الدين أبو السةا ات املبارك بن حممد ابن األثري، ،  187، ص:3، عرجع عابق، ججاعع البيان عن تأويل آي القرآن، لطربيا (24)

الزاوي، وحممو  حتقيق: طاهر أمحد ، األثراحلديث و النهاية يف غريب ( 1979، )بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري
 641 ، ص2، ج:1، ط:املكتبة الةلمية بريوت: حممد الطناحي،

( رعالة  كتوراة جباعةة 15أصل حتقيقه يف )، التفسري البسيط (2009. )احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، أليب (25)
ا  حممد بن جاعةة امإعيف  : عما ة البحث الةلميالرياضامإعا  حممد بن عةو ، مث قاعت جلنة علمية عن اجلاعةة بسبكه وتنسيقه، 

 571 ، ص:3ج: 1، ط:عةو  امإعماعية
الكتاب،  علو  يف (، اللباب1998. )حفص عراج الدين عمر بن علي بن عا ل احلنبلي الدعشقي النةماين أبو: ابن عا ل،  (26)

 .276 ، ص:3، ج:1، ط:الكتب الةلمية ار  بريوت: حتقيق: الشيخ عا ل أمحد عبد املوجو  والشيخ علي حممد عةوض،
حتقيق: امإعا  أيب حممد بن عاشور، عراجةة القرآن،  تفسري عن والبيان (، الكشف2002. )أمحد بن حممد بن إبراهيمالثةليب،  (27)

 .68 ، ص:2، ج1، ط: ار إحياء الرتاث الةريببريوت: وتدقيق: األعتاذ نظري الساعدي، 
 .572 ، ص:3عرجع عابق، ج ،التفسري البسيط، لواحديا (28)
حتقيق: الشيخ زكريا ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان(، 1996. )ظا  الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي، لنلنيسابوريا (29)

 .500 ، ص:1، ج:1، ط: ار الكتب الةلميةبريوت: عمريات، 
حتقيق: التنزيل،  عةاين يف التأويل (، لباب1994. )سنعماء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلاخلازن،  (30)

 111 ، ص:1، ج:1، ط: ار الكتب الةلميةبريوت: تصحيح حممد علي شاهني، 
 . 303 ، ص:3اللغة، عرجع عابق، ج:  ابن فارس، عقاييس (31)
 . 99 ، ص:7الفراهيدي، كتاب الةني، عرجع عابق، ج:  (32)
  657 ص: 2عابق، ج:ابن  ريد، مجهرة اللغة، عرجع  (33)
 101 ، ص:12األزهري، هتذيب اللغة، عرجع عابق، ج: (34)
 .1286 ، ص:3، عرجع عابق، ج:املةجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي، حممد حسن حسن جبل (35)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 3, 2019           

 
 67 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                                                                                                                                                           
َجاِشِةي القريواين، أبو احلسناملاور ي،  (36)

ُ
: السيد ابن عبد حتقيقيون، والة النكت . ) .ت(علي بن َفضَّال بن علي بن غالب امل

 .339، ص:1، ج:1، ط ار الكتب الةلمية، عؤعسة الكتب الثقافيةبريوت:املقصو  بن عبد الرحيم، 
حتقيق: عبد  عليمان، بن عقاتل (، تفسري2002ي. )احلسن عقاتل بن عليمان بن بشري األز ي البلخ عقاتل بن عليمان، أبو  (37)

بكر عبد الرزاق بن مها  بن نافع احلمريي  ، الصنةاين، أبو 220، ص:1، ج:1، ط:ياء الرتاث ار إح بريوت: اهلل حممو  شحاته،
 ، ص:1، ج:1:ط  ار الكتب الةلمية،بريوت: راعة وحتقيق:  . حممو  حممد عبده، تفسري عبد الرزاق الصنةاين،  (،1998. )اليماين
369. 

 .47 ، ص:7ج:  الغيب، عرجع عابق، ، الرازي، عفاتيح662 ،4، عرجع عابق،ج: جاعع البيان عن تأويل آي القرآن، لطربيا(38)
 .326 ، ص:6، ج:3، ط: ار الكتب الةلميةالكرمي، بريوت:  القرآن كلمات  يف (، التحقيق2009عصطفوي. ) حسن (39)
 .241 ، ص:2اللغة، عرجع عابق، ج: ابن فارس، عقاييس (40)
 .223 ، ص:4ق، ج:الفراهيدي، كتاب الةني، عرجع عاب (41)
 .291 ، ص:1ابن  ريد، مجهرة اللغة، عرجع عابق، ج: (42)
  1121 ، ص:3الةربية، عرجع عابق، ج:  وصحاح اللغة تاج اجلوهري ، الصحاح (43)
  113 ، ص:7األزهري، هتذيب اللغة، عرجع عابق، ج: (44)
تفسري عبد الرزاق الصنةاين، عرجع عابق، ، 226 ، ص:1عليمان، عرجع عابق، ج: بن عقاتل تفسري ينظر يف التفاعري التالية: (45)

، عرجع التفسري البسيط، لواحديا، 41 ، ص:5، عرجع عابق، ج:جاعع البيان عن تأويل آي القرآن، لطربيا، 374، ص:1ج:
 .282 ، ص:2القرآن، عرجع عابق، ج: تفسري عن والبيان الثةليب، الكشف، 463، ص:4عابق، ج:

حتقيق: صفوان عدنان الداو ي،  عشق، القرآن،  غريب يف (، املفر ات1991. )القاعم احلسني بن حممد أبو الراغب األصفهاين، (46)
 (273: ص) 1، ط: ار القلم، الدار الشاعية:بريوت 

 .423، ص:4اللغة، عرجع عابق، ج: ابن فارس، عقاييس (47)
 .433 ، ص:4الفراهيدي، كتاب الةني، عرجع عابق، ج: (48)
 . 151 ، ص:8هتذيب اللغة، عرجع عابق، ج:األزهري،  (49)
 2446 ، ص:6الةربية، عرجع عابق، ج:  وصحاح اللغة تاج اجلوهري ، الصحاح (50)
 . 434 ، ص:4الفراهيدي، كتاب الةني، عرجع عابق، ج: (51)
 .150، ص:8األزهري، هتذيب اللغة، عرجع عابق، ج: (52)
 267 ، ص:7الكرمي، عرجع عابق، ج: القرآن كلمات  يف التحقيق عصطفوي، حسن (53)
 (177 -175/ 6) ، عرجع عابقجاعع البيان عن تأويل آي القرآن، لطربيا (54)
 606: ، ص208: القرآن، عرجع عابق، ص غريب يف الراغب األصفهاين، املفر ات (55)
 .113 ، ص:2اللغة، عرجع عابق، ج: ابن فارس، عقاييس (56)
 .310 ، ص:3عابق، ج:الفراهيدي، كتاب الةني، عرجع  (57)
 .286 ، ص:1ابن  ريد، مجهرة اللغة، عرجع عابق، ج: (58)
 تفسري عن والبيان الثةليب، الكشف، و 356 ، ص:6، عرجع عابق، ج:جاعع البيان عن تأويل آي القرآن، لطربيينظر كما عن: ا (59)

 .295 ص: ،6، عرجع عابق، ج:التفسري البسيط، لواحديا، 243 ، ص:3القرآن، عرجع عابق، ج:
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 .309، 3الفراهيدي، كتاب الةني، عرجع عابق، ج: (60)
حتقيق: التفسري،  يف احمليط (، البحر1999. )حممد بن يوعف بن علي بن يوعف بن حيان أثري الدين األندلسيأبو حيان،  (61)

 .489 ، ص:3، ج:1، ط ار الفكربريوت: صدقي حممد مجيل، 
 ، ار الكتاب الةريببريوت: ، التنزيل غواعض حقائق عن (، الكشاف1987)القاعم حممو  بن عمرو بن أمحد،  أبو: الزخمشري،  (62)

 .466 ، ص:1، ج:3ط:
 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي.
 .(1979) .ابن األثري، جمد الدين أبو السةا ات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري .1

 .بريوت: املكتبة الةلمية .حتقيق: طاهر أمحد الزاوي، وحممو  حممد الطناحي .النهاية يف غريب احلديث واألثر
 .بريوت:  ار إحياء الرتاث الةريب .حتقيق: حممد عوض عرعب .هتذيب اللغة .(2001األزهري، حممد بن أمحد. ) .2
 حممد  وأبحتقيق:  .ن تفسري القرآنالكشف والبيان ع .(2002الثةليب، أمحد بن حممد بن إبراهيم. ) .3
 .بريوت:  ار إحياء الرتاث الةريب .بن عاشور .4
حتقيق: أمحد عبد الغفور  .الصحاح تاج اللغة وصحاح الةربية .(1987اجلوهري، أبو نصر إمساعيل بن محا . ) .5

 بريوت:  ار الةلم للممايني. .عطار
تفسري  .(1998) .احلنظلي إ ريس بن املنذر التميمي ابن أيب حامت الرازي، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن .6

 .3 ط: عكة املكرعة: عكتبة نزار عصطفى الباز، .حتقيق: أعةد حممد الطيب .القرآن الةظيم
: ترقيم .فتح الباري شرح صحيح البخاري .) .ت( ابن حجر، أمحد بن علي أبو الفضل الةسقماين الشافةي. .7

 .بريوت:  ار املةرفة .حممد فؤا  عبد الباقي
 .3ط: .بريوت:  ار الكتب الةلمية .التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي .(2009حسن عصطفوي. ) .8
البحر احمليط يف  .(1999أبو حيان، حممد بن يوعف بن علي بن يوعف بن حيان أثري الدين األندلسي. ) .9

 .بريوت:  ار الفكر .حتقيق: صدقي حممد مجيل .التفسري
لباب التأويل يف عةاين  .(1994) .عماء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسناخلازن،  .10

 .بريوت:  ار الكتب الةلمية .حممد علي شاهنيحتقيق:  .التنزيل
لم ريوت:  ار الةب .. حتقيق: رعزي عنري بةلبكيمجهرة اللغة .(1987ابن  ريد، أيب بكر حممد بن احلسن. ) .11

 .للممايني
حتقيق: صفوان  .املفر ات يف غريب القرآن .(1991و القاعم احلسني بن حممد. )أب .اغب األصفهاينالر  .12

 1عدنان الداو ي،  عشق، بريوت : ار القلم، الدار الشاعية، ط:
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بريوت:  .الكشاف عن حقائق غواعض التنزيل .(1987) .أبو القاعم حممو  بن عمرو بن أمحد الزخمشري، .13
 . ار الكتاب الةريب

بريوت:  ار  .حتقيق: حممد عرعب .إصماح املنطق .(2002أبو يوعف يةقوب بن إعحاق. )ابن السكيت،  .14
 .إحياء الرتاث الةريب

 .. حتقيق: عبد احلميد هنداوياحملكم واحمليط األعظم .(2000ابن عيدة، أبو احلسن علي بن إمساعيل. ) .15
 بريوت:  ار الكتب الةلمية.

حتقيق: حممد حسن آل  .احمليط يف اللغة .(1994. ) عبا  بن الةباس ةبا ، إمساعيل بنالصاحب بن ال .16
 بريوت: عامل الكتب. .ياعني

، تفسري عبد الرزاق الصنةاين .(1998الصنةاين، أبو بكر عبد الرزاق بن مها  بن نافع احلمريي اليماين. ) .17
 . ار الكتب الةلمية بريوت: .حتقيق: حممو  حممد عبده

د عبد اهلل بن عبحتقيق:  .جاعع البيان عن تأويل آي القرآن .(2001). بن جرير الطربي، أبو جةفر حممد .18
 .طباعة والنشرالقاهرة:  ار هجر لل .احملسن الرتكي

اللباب يف  .(1998أبو حفص عراج الدين عمر بن علي بن عا ل احلنبلي الدعشقي النةماين. ) بن عا ل،ا .19
 .ض، بريوت:  ار الكتب الةلميةعلي حممد عةو و حتقيق: عا ل أمحد عبد املوجو   .علو  الكتاب

حتقيق: عبد  .عقاييس اللغة .(1979ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي. ) .20
 . ار الفكر بريوت: .السما  حممد هارون

الغيب  عفاتيح .(1999) .ن عمر بن احلسن بن احلسني التيميفخر الدين الرازي، أبو عبد اهلل حممد ب .21
 .بريوت:  ار إحياء الرتاث الةريب .املسمى: التفسري الكبري

 هدي املخزوعيع حتقيق: .كتاب الةني.  بن أمحد بن عمرو بن متيم .) .ت(الفراهيدي، أبو عبد الرمحن اخلليل  .22
 . ار وعكتبة اهلمال. القاهرة: إبراهيم الساعرائيو 

َجاِشِةي القريواينغالب املاور ي، علي بن َفضَّال بن علي بن  .23
ُ
د ابن قيق: السي، حتالنكت والةيون .. ) .ت(امل

 . ار الكتب الةلمية بريوت: .عبد املقصو  بن عبد الرحيم
ب . القاهرة: عكتبة اآل ااملةجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي .(2012) .حممد حسن حسن جبل .24

 .2 ط:
تفسري عقاتل بن  .(2002مان بن بشري األز ي البلخي. )عقاتل بن عليمان، أبو  احلسن عقاتل بن علي .25

 .بريوت:  ار إحياء الرتاث .حتقيق: عبد اهلل حممو  شحاته .عليمان
 .غرائب القرآن ورغائب الفرقان .(1996النيسابوري، لنظا  الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي. ) .26

 .حتقيق: زكريا عمريات، بريوت:  ار الكتب الةلمية
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حتقيق: جمموعة عن  .التفسري البسيط .(2009، أليب احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي. )الواحدي .27
 .عا  حممد بن عةو  امإعماعيةالرياض: عما ة البحث الةلمي يف جاعةة امإطماب الةلم. 

 


