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 كلمة التمهيد

احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم على 
أشرف األنام سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه ومصابح األمة يف الظلم، أشهد أن 
ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممد عبده ورسوله. وبعد،  فأنا أشكر 

الذي أدامين الصحة واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت من إهناء  اهلل جزيل الشكر 
)دراسة سورة البقرة يف املرتادفات املوضوع "  تابة هذه الرسالة العلمية البسيطةك

على درجة سرجانا الرتبية  لوبة للحصولط( كشرط من الشروط املداللية حتليلية
بية وشؤون التدريس جبامعة عالء اإلسالمية بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية الرت 

 الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
لقد واجهت الباحثة مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة، لكن بفضل 
وخدمة خمتلف األقوام استطاعت الباحثة يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه 

هؤالء الرسالة باجلودة. ولذلك، ودت الباحثة أن تقدم الشكر اجلزيل على 
 املساعدين واملشرفني واملشجعني منهم:

" هنر" واألم "حسميفضيلة ولدي الكرمني العزيزين احملبوبني، األب " .1
قد ربيان تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سن الرشد وساعدين  ذينال



 و
 

 و
 

بقدر طاقتهما على إمتام دراسيت وأسأل اهلل أن ميد يف عمرمها وأن يرزق 
 هدمها صراطا سويا.هلما الصحة والعافية وي

فضيلة األستاذ الدكتور احلاج مسافر، م. س. إ مدير جامعة عالء الدين  .2
م.أغ، كنائب  ونوابه األستاذ الدكتور مردان اإلسالمية احلكومية مكاسر

دير األول، واألستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب املدير الثاين، امل
لذين قد كنائبة املدير الثالثة، ا  واألستاذة سيت عائشة، م.أ. ف ح.د

يف توجيه جامعة عالء الدين اإلسالمية  بذلوا جهودهم وأفكارهم
 احلكومية مكاسر.

فضيلة الدكتور احلاج حممد أمري، ل س. م.أغ. عميد كلية الرتبية  .3
ئ، م.أغ. نائب يابه فضيلة الكتور موليونو دموفولوشؤون التدريس ونو 

م.س.إ. نائبة  ورة مشكاة مالك إبراهيم،فضيلة الدكتالعميد األول و 
الدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م.ف  األستاذ فضيلةالعميد الثانية و 

قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه  د. نائب العميد الثالث، الذين 
كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 

 مكاسر.
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م.ت ح إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية، فضيلة الدكتور محكا.  .4
والدكتورة سيت عائشة خالق، م.ف د. كسكرترية قسم تدريس اللغة 

 العربية ومها اللذان ساعداين بتقدمي بعض املواد املتلقة هبذه الرسالة.
 كاملشرف األول وفضيلة الدكتورالدكتورة احلاجة أمرة قاسم، م.أ.  فضيلة  .5

ن ساعداين ذيكاملشرف الثاين اللريف، س.أغ، م.ف د.   اندوس
وأرشداين حىت انتهيت من كتابة هذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمه 

 عليهما، اللهم آمني.
ذين بذلوا جهودهم وطاقاهتم يف ترقية ما مجيع األساتذة واملدرسني ال .6

 عندي من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.
واإلخوان من طالب كلية تربية بوجه خاص والطالب مجيع األصدقاء  .7

ساعدوين وأعاروين الكتب  لذينرين من الكلية األخرى بوجه عام ااآلخ
املتعلقة هبذه الرسالة وأمدوين مبا لديهم من أفكار وآراء يف إعداد هذه 

 الرسالة
وزيادة وأخريا إين ال أرجوا بعد كتابة هذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة 

تنظيم هذه الرسالة، آمني  إمتام ، وأسأل اهلل التوفيق واهلداية يفوعونا بني لدي القراء
 يا رب العاملني.
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 تجريد البحث

 : نيلة اوطاري اسم الباحثة

 20200114047:  رقم التسجيل

  : المترادفات في سورة البقرة )دراسة تحليلية داللية( عنوان الرسالة

هذه الرسالة تبحث عن املرتادفات يف سورة البقرة )دراسة حتليلية داللية(. يف هذه الرسالة تبني  
 حول بعض املرتادفات والفروق الكلمة. 
 ثالث كون هذه الرسالة منتوت .عن املرتادفات يف سورة البقرة وتبني عن السور اليت حتتوي يف

العربية و ما هي املرتادفات يف سورة البقرة و ما املعاين ما هي الكلمات املرتادفات يف اللغة ت:مشكال
 املرتادفات يف سورة البقرة.

البحث هو البحث املكتيب. يشمل هذا البحث جبمع البيانات وحتليل البيانات. الطريقة  هذا
استخدامها الباحثة يف مجع البيانات عن طريقة قراءة الكتب املتعلقة البحث، و يسجل يف مذكرة 

وكل ، وأردفه أي أركبه خلفه، يف اللغة التتابعة كمصدر للقراءة يف كتابة هذه الرسالة. قد عرفنا منفصل
 .شيء تبع شيئا فهو ردفه

يف القرآن سورة البقرة  حيث داللية بحث حول الكلمات املرتادفاتأن ت اول الباحثةولذلك حت
املعجمي من األلفاظ. ونعرف فروقًا بني  خصوصا. ألن هذا البحث يف جمال اللغة الذي يوجد فيه املعىن

 اللفظ الواحد واآلخر.
لذا يستنتج الباحثة النتائج كما يلي،: فروقا بني اللفظني مبعىن التقارب يف املعىن سورة البقرة 

، مّلة و دين، سنة و  فعلوعمل و  ويتكون على أحد عشر وجها منها:سراط وسبيل، وخلق وجعل،
عد،بصر و نظر، تام و كاملة،قوٌل وكالم ،وقدوس وسبح، وبعث وأرسل، عام، ماتى و وىف، مثاق و و 

 ،كل ومجع.وخوف ،وجاء وأتى، وعلم وعرف، وجناح و إثٌ  وخشية
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 الباب األول
 مقدمة

 الفصل األول : خلفية البحث

نـزل القــرآن كما عرف أن اللغة العربية سبب من ديين لفهم النص القرآن.         
اليت تفاخر العـرب  اللغــةاو بلسان عريب مبني .  الكـرمي باللغــة العربيـة الفـصحى

ولكـن هؤالء العرب ،  اللغـة الـيت خلـدت للعـرب تـراثهم بـني األمـم،بفـصاحتها
األســاليب  م الفصاحة القرآنيـة ومبـا احتـوت عليـه مـنوجدوا أنفسهم عاجزين أما

 اهلل. كتـاب البالغيـــة اللغويــة، كيــف ال يكونـــوا عـــاجزين أمامـــه إذ هـــو الـــوحي مـــن
كتـاب الميكـــن أن مياثلـــه كتـــاب وكـــالم ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.  

م يف ألفاـــه وعباراتــه وموضـــوعاته كيف ال و هو الوحي اخلالد الباقي ال مياثلـــه كـــال
إىل قيـام الـساعة فقـد ضـمن ااهلل سـبحانه حفظـه كما قال عزوجل انا حنن نزلنا  

 1. الذكر وانا له حلافظون

ألفاــه مليئـة بالبيـان وااليـضاح. فـاالقرآن الكـرمي احتـوى علـى كـل لفظـة مـن 
العديـــد مـــن األســـاليب والرتاكيـــب اللغويـــة الــيت اليـــزال علمـــاء اللغـــة يف اإلحاطـــة 

شاف اجلديد عنها. ولقــد متيــزتبأسرارها ودراستها واكت
                                                           

 164، ص :م1993-ه1414العبيكان،الرياض: مكتبة  الطبعة االوىل،)الفروق اللغوية وأثرها يف تفسري القرآن الكرمي، حممد ابن عبدالرمحن 1   
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ــبة كــل لفظــة منهــا للموضــوع الــــذي وردت فيــــه، األلفــاظ القرآنيــة بوضــوحها ومناس
ومنهــــا اســـتخدام املرتادفـــات يف مواضــــعها املناســــبة. ويف هـــذا البحــث نبــني مــدى 
اشــكالية الــرتادف اللغــوي ومفهــوم ذلــك يف الرتمجــات معــاين القرآن الكرمي باللغة 

 البحــث عــدم اهتمــام املفــسرين واملرتمجــني بناحيــة أن ال الفصحى. ونوضـح يف
 تــرادف يف القــرآن الكــرمي.

و الرتادف هي : لفظ مشتق من الفعل ردف أو املصدر: الردف و  
الرادف: ما تبع الشيء. وكل شيء تبع شيئا، فهو ردفه، واذا تتابع شيء، فهو 

للرتادوف ردف ما کان معناه واحداً واالصطالحی  الرتادف، وجلمع الرادىف.
وأمساؤه کثرية وهو ضد املشرتك، أخذ من الرتادف الذی هو رکوب أحد خلف 

 آخر، کأن املعنی مرکوب واللفظان راکبان عليه کالليث واألسد.

هناك العديد من الكلمات يف القرآن الكرمي املتومهة بالرتادف واليت ــن  
. على سبيل املثال بعيــدة كــل الــبعض عــن ـــاهرة الــرتادفبرتادفهــا وهــي  الـبعض

مرادف اخلشية،قال اهلل تعلى: َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل يف سورة البقرة، كلمات خوف 
َها َلَما يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اهلِل. )البقرة:37ُهْم ََيَْزنـُْوَن.) البقرة: (  والفرق 74( َوِانَّ ِمنـْ
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أشد اخلوف، وهي خوف  ي أن اخلــشية أعلـى مرتبـة مـن اخلـوف. وهــيبينهما ه
 مشوب بتعظيم املخشي. 

ولذالك ستعاجل الباحثة حبسب املوضوع يف هذه الرسالة حول قضية 
 مرتادفات الكلمــة ا"يف سورة البقرة" والكلمات املرتادفات هلا.

 المشكالت –الفصل الثاني 

 ؟ يف اللغة العربية . ما هي الكلمات املرتادفات1
 . ما هي املرتادفات يف سورة البقرة ؟2
 . ما املعاين املرتادفات يف سورة البقرة ؟3

 املوضوع معاين توضيح –الفصل الثالث 

و قبل أن  "المترادفات في سورة البقرة" إّن هذه الرسالة حتت املوضوع :  
ندخل يف ضمن البحث فقه اللغة ترى الكاتبة من الضروري أن تقدم توضيح 

 معاين املوضوع لنسهل إلينا أن نفهم عن املرتادف فهما صحيحا.
وكل شيء تبع شيئا ، وأردفه أي أركبه خلفه، الرتادف يف اللغة التتابع (1

ف، الرد: ردف او املصدر:  لفظ مشتق من الفعل. الرتادف: ردفه فهو
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:ما تبع شىء، وكل شىء تبع شيئا،فهو ردفه ، واذا تتابع شيء والردف
 خلف شيء،فهو الرتادف، واجلمع الردىف.

والرتادف: التتابع. وقد فسر الزجاج قوله تعاىل : بألف من املالئكة 
 مردفني. و قال الفرء مردفني :متتابعني. وأردف الشیء بالشیء وأردفه

رکبتُ خلفه،  يقال: ردفت الرجل اذا ج :قال الزجا  .أتبعه عليهعليه: 
رکب خلفه، وارتدفه خلفه علی  وأرکبته خلفی وردف الرجل وأردفه

الدابة ورديفك: الذي يرادفك، واجلمعُ ردفاء و ردافی .والرديف: 
 . املرتدف، واجلمع رداف. واسرتدفه: سأله أن يردفه

واملرتادف: كل قافية اجتمع يف آخرها ساكنان، وهي متفاعالن و  
مستفعالن ومفاعالن ومفتعالن وفاعلتان... ومسي بذالك ألن غالب 
لعادة يف أواخر األبيات أن يكون فيها ساكن واحد. َرِويًّا مقيًَّدا كان او 
 صاًل أو ُخروًجا. فلما اجتمع يف هذه القافية ساكنان مرتادفان كان احد

 الساكنني ردف اآلخر وال حقاًبه.
هو الفاظ املفردة الدالة على شيء واحد  :واالصطالحی املرتادف   

أخذ ، املشرتك ما کان معناه واحداً وأمساؤه کثرية وهو ضد باعتبار واحد.
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من الرتادف الذی هو رکوب أحد خلف آخر، کأن املعنی مرکوب 
 .واللفظان راکبان عليه کالليث واألسد

البقرة هي اسم السورة الثانية من القرآن الكرمي وقعت يف اجلزء سورة  (2
آية.سورة البقرة هي اطول  286الألول من الرتتيب. وهي تتكون من 

 سورة القرآن الكرمي. وهي اول سورة نزلت يف املدينة 

 المناهج المستعملة في كتابة الرسالة –الفصل الرابع 

الرسالة متر بطريقتني و مها طريقة مجع املواد و املناهج املستعملة يف تنظيم هذه  
 و تريد الكاتبة أن تشرحهما واحد فواحد كما يأيت.2طريقة تنظيم املواد و حتليلها.

 ( طريقة مجع املواد1
يف هذا الصدد تنتهج الكاتبة الط  ريقة املكتبة. و هي طريقة مجع املواد اليت   

املواد و املعطيات و على مبارة  تقدم على عناصر الكتب مبطالب الرسالة من
 اإلقتياس من هذه املصادر األمينة مباشرة و غري مباشرة.  

 ( طريقة تنظيم املواد و حتليلها2
 يف هذه الطريقة تستخدمها الكاتبة الطرق اآلتية :  

                                                           
 Metodologi Penelitian Kualitatif. ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya ،ليكسي موليونج2
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 ( الطريقة القياسية1
األمور  وهي طريقة تنظيم املواد اليت جتري بإصدار اخلالصة من األمور اجلزئية إىل

 الكلية، أو بعبارة أخرى من اخلاصة إىل العامة.
 ( الطريقة التحليلية2

إذا وجدت مسالة مل يتضح معناها ومل يتبني مقصودها فتحاول الكاتبة أن   
 َيلل املسالة على الطريقة التحليلية.

 ( الطريقة اإلستقرائية3
مور الكلية إىل وهي طريقة تنظيم املواد اليت جتري بإصدار اخلالصة من األ  

 األمور اجلزئية أو بعبارة أخرى من العامة إىل اخلاصة.

 دراسة عن المراجع –الفصل الخامس 

أن البحوث عن الرتادف تكاد تبحث يف كل كتاب فقه اللغة.ولذاك   
تستعمل الكاتبة بعض الكتب منها : السانيات و فقه اللغة للدكتور علي عبداهلل 

لك الواحدة بني استخدام مصطلحي فقه االلغة و علم  النعيم، هذا الكتاب يفرق
اللغة عند الغربيني.  والبحث عن املرتادفات كثري يف االستعراض من قبل الباحثني. 
و الكاتبة اقتشاف بعض الرسالة عن املرتادفات يف القرآن. وهذ البحث يبحث عن 

كان ذالك الكاتبة املرتادفات يف سورة البقرة اليت قبلها ال يوجاد عن البحث. لو  
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حتاول أن تستعمل مراجعا الذي هلا عالقة مع هذ البحث.  نالت الكاتبة موضوع 
الرسالة منها: املرتادفات يف القرآن )دراسة حتليلية الداللية الفظ اخلوف و احلشية( 
من األخ نبح اجلنان و املرتادفات يف القرآن) دراسة حتليلية الداللية لفظ الشك و 

ألخ عرفت هدى فهمي. وهتان الرسالتان تبحثان من حيث الريب( من ا
املعاين،فرق و عالقة يف القرآن. ث تقسم آيات القرآن على اساس معاين الكاملات 
اليت َيتوي اليها.  أما هذا البحث يبحث عن بعض الكلمات اليت تتكون من 

تبحث املرتادفات يف سورة البقرة. ولكن هناك فرق بينهما يعين الفاظ اليت س
 الباحثة. 

 األاغراض و فوائده–الفصل السادس

 أّن لكل األشياء أغراض وفوائده وكذالك هذه الرسالة هلا أغراض وفوائده.  
 فأغراض هذا البحث هي :

 . الرغبة يف معرفة تعريف املرتادفات عند اللغة العربية.1
 . الرغبة يف معرفة مرتادفات يف سورة البقرة2

 ة فهي :أما فواعد هذه البحث 
بواسطة هذه الرسالة يسهل علينا أن نفهم وندرس ااملرتادف بصفة . أ

 خاصة
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ومما ال شك فيه أن هذه الرسالة زادت علومنا وما يتعلق بعلم فقه اللغة  . ب
 والتفسري.

تصبح مادة مرجعية وتضيف رؤية للمرتمجني وتوفر  تصبح مادة مرجعية. ت
 املزيد من املعرفة اخلاطئة يف القرآن.
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية

 في اللغة العربية  علم الداللة الفصل األول :
  تعريف علم الداللة . أ

دال" أو داللة"، وهو من -دّل يدل-الداللة مثلثة الدال، مصدر من فعل ماض " 
على اإلرشاد إىل الشيء والتعريف به ومن ذلك  مادة )دلل( الىت تدل فيما تدل

هبذا الطريق داللة:  "دله عليه يدله على الطريق، أي سدده إليه"، ويف ذيب دللت
عرفته، ث إن املراد بالتسديد: إراءة الطريق. ومن اجملاز "الدال على اخلري كفاعله"، 

 3ودله على الصراط املستقيم،أرشده إليه وسدده حنواه وهداه.
وأما يف اللغة semantik. أطلقت عليه عدة أمساء يف اللغة اإلجنليزية اليوم كلمة 

وبعضهم يسميه -وتضبط بفتح الدال وكسرها-العربية فبعضهم يسميه علم الداللة
ولكن حذار استخدام صيغة اجلمع والقول: علم املعاين ألن األخري (علم املعىن 

فرع من فروع البالغة( وبعضهم يطلق عليه اسم(السيمانتيك )أخذا من الكلمة 
دراسة املعىن أو العلم الذي يدرساإلجنليزية أو الفرنسية(. ويعرفه بعضهم بأنه 

                                                           
 11م(، ص :  1999) دراسة نظرية وتطبيقية ( )مكتبة النهضة املصرية ( القاهرة،  الدكتور فريد عوض حيدر. علم الداللة 3
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ملعىن أو ذلك الفرع الذي املعىن أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية ا
 4يدرس الشروط الواجب توافرها يف الرمز حىت يكون قادرا على محل املعىن.

وأن يضع د. صربي أبراهيم السيد، أن علم الداللة داخل يف علم اللغة، 
ويستطيع أن يزعم أن علم الداللة هو جزء من علم اللغة أو مستوى من مستواياته  

 grammar .5وعلم النحو phonetics  كعلم األصوات 
وأما الداللة يف اصطالح العريب القدمي كما عرفها الشريف "هي كون الشيء 
حبالة، يلزم من العلم به، العلم بشيء أخر، والشيء األول هو الدال والثاين هو 
املدلول"، وهذا املعىن العام لكل رمز إذا علم، كان داال على شيء آخر، ث ينتقل 

املعىن العام إىل املعىن اخلاص باأللفاظ باعتبارها من الرموز الدالة بالداللة من هذا 
فيقول: والداللة اللفظية الوضعية هي كون اللفظ حبيث مىت أطلق أو ختيل فهم منه 
معناه للعلم بوضعه، وهي املنقسمة إىل املطابقة والتضمن واإللتزام، ألن اللفظ 

ابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلى ما على متام ما وضع له باملط الدال بالوضع يدل
يالزمه يف الذهن باإللتزام، كاإلنسان فإنه يدل على متام احليوان الناطق باملطابقة، 

 6وعلى جزئه بالتضمن ، وعلى قابل العلم باإللتزام.
                                                           

 11م،( ص:  1988أمحد خمتار عمر. علم الداللة) الطبعة الثانية، القاهرة ، مكتبة دار األمان،  الدكتور 4
 16م ( ص: 1990سربي إبراهيم السيد، علم الداللة إطار جديد ) الطبعة الثانية ، دار املعرفة اجلامعة ،  الدكتور 5
6
 1 2م(، ص : 1999( )مكتبة النهضة املصرية ( القاهرة، ) دراسة نظرية وتطبيقية  الدكتور فريد عوض حيدر. علم الداللة
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وكان علم الداللة يف اصطالح احملدثني مرتبطا بعلم البالغة يف الثقافة الغربية 
ها إىل بعد أن تبلور مصطلح علم الداللة يف صورته القدمية ومل ينفصل عن

ث نقله اللغويون إىل اإلجنلزية بعد brealعلى يد عامل اللغة بريل semantik الفرنسية  
إضافة حديثة يف اللغة  Semanticبعد مصطلح علم الداللة  Palmerذلك، يقول باملر 

اإلجنلزية، وكانت هذه الكلمة، تعين التنبؤ بالغيب، يف القرن السابع عشر، إذن 
قد أصابه تغري داليل عن طريق االنتقال الداليل من الداللة Semantics   فمصطلح  

التنبؤ بالغيب إىل املعىن االصطالح اجلديد، املنتمي إىل حقل علم اللغة، واستخدم 
 7ما استخدم لإلشارة إىل تطور املعىن وتغريه.فيه أول 

وقد يكون السامع اليفهم مما خيطب املتكلم على العبارة، البد أن يكون 
هبا ا على اإلحاطة بظروف هذا الكالم  قد مر قبل مساعها بتجارب كثرية يستعني

 ومالبساته. وال يتم فهمه هلا بغري الوقوف على تلك الظروف واملالبسات الىت منها
صلة املتكلم باملتحدث عنه، بل وصلة املتكلم بالسامع، وما ميكن أن يتضمه 

 .املشروع الذي يدور حوله احلديت من إمانيات مالية وفنية وترتيب وتنظيم
 

 
                                                                                                                                                                     


7
 1 3م(، ص : 1999) دراسة نظرية وتطبيقية ( )مكتبة النهضة املصرية ( القاهرة،  الدكتور فريد عوض حيدر. علم الداللة
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 انواع الداللة  . ب
قسمت الداللة يف علم اللغة اىل انواع خمتلفة على حسب املدخالت اليت 
تتدخل يف تشكيل معين الكالم، حيث جيد املتكلم أبعدا داللية خمتلفة يف تركيب 

 الواحد ، وقسم العلماء الداللة اىل مخسة انواع ، كا اآليت : 
 الداللة الصوتية  .1

ريية للحرف املفرد، وقد أوردهلا وهي تلك الداللة اليت تستمد من القيمة التعب
جضم ( فلقضم : ألكل  –)ابن خين( عدة امثلة كما يف الفروق بني )قضم 

الشيء اليابس . واخلضم ألكل الرطب، حيث أختار العرب اخلاء لرخاوهتا يف  
كلمة )خضم( للداللة على أكل الشيء اليابس "فأخذوا مسموعة األصوات على 

حتت هذه الداللة ما يعرف مبصطلح) احملاكاة حمسوس األحاداث" ومما يدخل 
( : "وتعىن وجود عالقة طبيعية ، أي حسية صوتية بني  onomotopoeiaالصوتية ) 

، وتتجلي هذه الظاهرة يف كثرية  8الدال )الفاظ( كرمز صويت و املدلول )املعىن( " 
فيف، من الكلمات اليت حتاكي حروفها أصوات الطبيعة كالصرير، واخلرير، و اخل

 والعواء، والقلقة.
 

                                                           
  10، ص 2007دراسة داللية  نفسية )القاهرة :جامعة األزهر،  دى، أمحد ابراهيم ن 8
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 الداللة الصرفية .2
وهي الداللة اليت تستمد من بنيه اللفظ و صيغتة ، وقد أشار إليها ) إبن 
جين( عند حديثه عن تشديد عني الكلمة، حيث تفيد حينئذ قوة املعىن وتكرارة، 
مثال:)قّطع( وقد عشار اىل تلك الداللة الدكتور ) ابراهيم أنيس( يف مخلته 

ة : " ال تصدقه فهو كذاب: هل يعقل أن تنضخ العني باالنفظ  يف وسط املشهور 
الصحراء يف ثوان ؟" فإن )كذاب( أقوي يف الداللة من )كاذب( و ذالك بتشديد 

 9عني الكلمة".
وردت الداللة الصرفية كثريا يف هذا البحث ، حيث يعتمد تركيب اجلملة اإلشارة 

أكيده، واملبالغة  يف الداللة على جزء معني من على البنية الصرفية إلبراز املعىن و ت
الرتكيب ، وكذالك إعطاء داللة، معينة يستدعيها الرتكيب و سياق الكالم، كداللة 

 التكثري  أو القوة يف احلديث.  
 الداللة المعجمية  .3

تستمد هذه الداللة من اصل استحدام اللفظ، وتعترب مركزا لدالالت 
مجيع مشتقاهتا وإستخداماهتا ، كما أهنا الداللة  الكلمة، وينبغي أن تراعي يف

                                                           
 44م (، ص :  2004داللة الفاظ،) طبعة الرابعة ، القاهرة : مكتبة اإلجنلو املصرية إبراهيم انيس،  9
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املقصودة من اللفظ عند إطالقة ، ولو كان له أكثر  من داللة  علي املستوي 
 ملعجمي فإن السياق هو الذي َيدد اي الدالالت مرادة من الكلمة. 
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وقد أطلق عليها يف علم اللغة احلديث " املعىن األساسي او األويل أو املركزي  و 
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(، او اإلدراكي conceptual meaningسمى  احيانا املعىن التصوري أو املفهومي )ي
(cognitive ،" وهذا املعىن هو العامل الرئيس اللغوي ، )وهذا الداللة هي اليت  10

ترجع وترشح أي  الفاظ يكون مناسبا هلذا السياق أو ذالك ، علي مستوى جمور 
اإلنتقاء، وذالك باشتمال اللفظ املستخدام على بعض السمات واملالمح الداللية 

 اليت جتعله أنسب اللفظ لذالك السياق، ومن ث يتبوا مقعده من االرتكيب.            
 حوية او التركيبية الداللة الن .4

َيتم نظام اجلملة العربية أو هندستها ترتيبا خاصا لو اختال أصبح من 
العسري أن يفهم املراد منها. تصور مثال أن مجلتنا السابقة أصبحت ) ال تصدقه يف 

 11وسط الصحراء فهو هل يعقل يف ثوان اللفظ كذاب العني تنضخ(.
 الداللة اإلجتماعية)السياقية ( .5

لة ملستمدة من املقام أو ألحوال امليحطة به يف املسرح اللغوي، وهي الدال
مثل التعجيب ، أو الدهشة ،أو اإلستنكار، أو اخلوف . وقد اطلق بعض اللغويني 
مصطلح )املسرح اللغوي ، أو لغة املسرح (حيث يشري املصطلح إىل األحوال و 

                                                           
 32م( ص:  1998، علم الداللة ) الطبعة اخلامسة ، القاهرة : مكتبة دار األمان، أمخد خمتار عمر 10
11
 36م (، ص :  2004صرية داللة الفاظ،) طبعة الرابعة ، القاهرة : مكتبة اإلجنلو املإبراهيم انيس، 
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عتبار عند املالبسات اليت حتيط باحلديث اللغوي، وينبغي أن توضع يف ا
 12التحليل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 215م( ص:  1997حممود  السعران ، علم اللغة مقدمة للقارئ العريب،) الطبعة الثانية، القاهرة :دار الفكر العريب،الدكتور  12
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 الفصل الثالث

 نظرة عامة عن سورة البقرة
 تعريف سورة البقرة و تسميتها و فضائلها و مضمونها .1

سورة البقرة هي اسم السورة الثانية من القرآن الكرمي وقعت يف اجلزء الألول 
سورة البقرة هي  13.كلمة6171 و عدد آية  286من الرتتيب. وهي تتكون من 

وتقع متوسطة بني  اطول سورة القرآن الكرمي. وهي اول سورة نزلت يف املدينة.
 سورة الفاحتة و العمران.

فنجد كثريا منها يف األحاديث النبوية  البقرة سورةإذا حبثنا على فضائل 
 قامت الباحثة ذكر بعضها:

أخرج اإلمام أمحد عن معقل بن يسار أن رسول اهلل صلى هلل عليه وسلم . أ
قال: سورة البقرة سنام  القران. نزل على ما كال أية منها مثانون ملكا 

عرش فوصلت هبا وإستخرجت " اهلل ال إله اال هو احلي القيوم " من حيث ال
أو فوصلت بسورة البقرة و ليس قلب القرآن ال يقرأها رجل يريد اهلل والدار 

 14األخرة إال غفرله وا  قرءوها على موتاكم.
                                                           

 11م( ص:  1876عبد اهلل شهاته، اهداف كل سورة و مقا صدها يف القرآن الكرمي ، اجلزء األول ) الطبعة الثانية :  13
 71م ( ص: 1987،بريوت : مكتبة النور العلمية اخلزء ألوال ،)، ري الدمشقى، تفسري القرآن الكرمياإلمام أبو الفداء احلافظ ابن كث 14



17 
 

 
 

الشيطان صلى هلل عليه وسلم : ال جتعلو بيوتكم مقاب ، ان  قال رسول اهلل. ب
ينفر من البيت الذي تقرأ يف سورة البقرة . ) رواه مسليم و الرتميذي عن أيب 

 15هريرة (
ج    أخرجه الطرباين و أبو حامت و ابن حبان يف صحيحة و ابن مردوية عن سهل 
بن سعيد قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : " ان لكل شيئ سنام 

 16يف بيته ليلة  مل يدخله الشيطان ثالثة ايام ".القرآن البقرة ، وإن من قرأها 
تتناول سورة البقرة مجلة من املعاين و القضايا و القواعد اليت تعطى جانب 
أكرب من نظام اإلسالم وذالك فيها ميسى الواقع البشرى لإلنسان مبختلفة 

ميكن أن  و السياسيةمناحية النفسية و الروحية و اإلجتماعية و اإلقتصادية 
 نعرض ملا تنا ولته السورة يف األمور التالية :

بدأ اهلل عز وجل سورة البقرة بدعوة القرآن، وكوانه حقا الجمل فيه لشك و       
 17إلرتباط وجعل الناس جتاه هدايته ثالثة أقسام:

ألؤمنون وهم قسمان : الذين يؤمنون بالغيب مبجدد سالمة الفطرة ويقيمون  .1
ركن الدين : البداىن الروحي ، املاىل اإلجتماعي ، الذي يؤمنون بتأثري إمياهنم 

                                                           
 71م(،ص:  1991وهبة الزهلي، التفسري املنري يف العقيدة و الشريعة و املنهاج،) الطبعة األوىل، بريوت: دار الفكر، 15
 59سعيد هوى، األساسفي التفسري،)الطبعة الرابعة، دار السالم دونة سنة( ص:  16
 105رشيد الرضا، تفسري القرآن احلكيم، اجلزء الثالث ) الطبعة الثالثة، بريوت: دار الفكر،دونة سنة(، ص:  17
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مبا أنزل من قبله من كتب الرسول، إذا يرونه أكمل منها هداية واصخ روا ية 
 واقوى داللة. 

عة اهلوى، الذين فقدوا اإلستعداد لإلميان الكافرون ألراسخون يف الكفر وطا .2
 واهلدي 

 املنافقون الذين يظهرون غري ما خيفون ويقولون ماال تفعلون. .3
ث اوضحت السورة الكرمية أصول الشريع اإلسالمي للمؤمنني يف نطاق 
العبادات واملعامالت. وقال األستاذ رشيد رضا كانت تنزل على النيب صلى 

حكام الشرعية العلمية منها إستعداد األمة هلا اهلل عليه وسلم  عند األ
 بالنسبة إىل العبادة و عند احلاجة إليها يف العمل باالنسبة إىل املعامالت.

 أسباب نزول بعض اآليات في سورة البقرة . أ
ال يكفي علينا أن القرآن الكرمي نزل منظما على رسول اهلل صلى عليه وسلم 

احلكمة تشرع  منه حلكمة و غاية مجيع هذهيف ثالثة و عشرين سنة، نزل كل آية 
ما فيه سعادة اإلنسان يف الدنيا و اآلخرة و ميكن اعتبار ذالك سببا عاما لنزول  
كل آيات من آيات القرآن الكرمي ولكن العلماء قصدوا إىل أسباب اخلاصة قصدا 
أولياء بعد عن عرفوا هذا املقصود العام، فتتبعوا ما نزل على سبب معني، أو 
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ادثة خبصوصها أو نزل دفعا لشبهة أو اجابة عن السؤال وحنو ذالك ففسروا هذه ح
 اآلية ألسباب نزوهلا أوال، ث نظروا مشويل احكامها جلميع املخابني و عدم مشوليها.

بناء على هذا فتتكلم على الكاتبة عن أسباب نزول بعض اآليات يف سورة 
من أسباب، و يف هذه الرسالة تذكر  البقرة على سبيل ذكر الرواية اليت نزلت بسب

 الكاتبة بعض منها فهي كما يلي: 
 قوله تعلى  .1                 

  )            (  وأخرج ابن جرير من طريق 
عن ابن حممد بن أيب حممد عن عكرمة عن سعيد ابن جبري ابن إسحاق عن  .2

 اآليتني : اهنما نزلتا يف يهود املدينة . -)ان الذين كفروا( عباس يف قوله :
 واجرخ عن الربيع بن أنس ، قال : آيتان نزلتا يف قتل األحزب )  

     )  ) هذه اآليات يف وصف إىل قوله ) وهلم عذاب عظيم
وسواء نزلت يف اليهود أو يف قتال األحزاب فإن هذا ال خيرج اآلية  الكافرين

فتشمل كل كافر،ولكن من كتب اهلل عليه أن ميوت على  من عمومها
فهوالء ال تشملهم هذا  -ألن بعض الكفار يؤمن بال قبل موته -الكفر

كال األثرين ضعيفا اإلسناد فتبقي اآلية على عموم على أن يف   .اآليات
 .وصفها لكل كافر كتب اهلل عليه أن ميوت على الكفر واهلل أعلم
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 قوله تعاىل: .3            أخرج الواحدي والثعليب من طريق
يهود أهل  نزلت هذه اآلية يف « :الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس قال

املدينة،كان الرجل منهم يقول لصهره ولذوي قراباته وملن بينه وبينهم رضاع 
املسلمني: اثبت على الدين الذي أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل  من

تقدم القول يف إسناد . فإن أمره حق،وكانوا يأمرون الناس بذلك وال يفعلونه
خ لكل من يأمر هذا األثر. فالكليب كذاب وأيب صاحل ضعيف. واآلية توبي

الناس بالطاعة والرب واخلري ث هو ال يأتيه على سبيل االستهانه. وقد ذكر ابن  
كثري عن السدي وقتادة قاال:ّ  كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة اهلل 

 وبتقواه وبالرب، وخيالفون، فعرّيهم اهللّ  عز وجل.
 قوله تعاىل: .4             أخرج مسلم والرتمذي والنسائي عن ابن

كان النيب  يصلي على راحلته تطوعًا أينما توجهت بهٍ  وهو  : عمر قال
 جاء من مكة إىل املدينة، ث قرأ ابن عمر:(ول املشرق واملغرب وقال: يف هذا

فأخرج ابن جرير وابن أيب حامت من طريق علي بن أيب  .18نزلت هذه اآلية
ملا هاجر إىل املدينة أمره اهلل أن  أن رسول اهلل« طلحة عن ابن عباس:

يستقبل بيت املقدس،ففرحت اليهود فاستقبلها بضعة عشر شهراً، حب قْ  

                                                           
 24( ص :  2004لبنان: –أمحد برهوم الناشري، املؤالسسة الرسالة،)الطبعة األوىل، بريوت  18
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بلة إبراهيم وكان يدعو اهلل وينظر إىل السماء،فأنزل اهلل:﴿فولوا وجوهكم 
رتاب يف ذلك اليهود،قالوا: ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا شطره﴾ فا

﴿فأينما تولوا فثم وجه   عليها،فأنزل اهلل ﴿قل هلل املشرق واملغرب﴾ وقال
اهلل﴾ اسناده قوي،واملعىن أيضًا يساعده فليعتمد. ويف اآلية روايات أخر 

 .ضعيفة
 مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها . ج

امة بني سورة الفاحتة و سورة البقرة وسورة ال قبل أن تعرض الباحثة قي
 عمران أراد أن يقدم تعريف املناسبة. 

 19املناسبة يف اللغة : املقاربة يقال فالن يناسب فالنا أي يقرب منه.
وملراد باملناسبة يف هذه البحث وجه ارتباط بني اجلملة و اجلملة يف اآلية الواحدة 

 عددة أو بني السورة و ااسورة .وبني اآلية و اآلية يف اآليات املت
ان معرفة املناسبة بني اآليات تساعد على حسن التأويل و التفسري أو دقة الفهم. 
وقال الزركشي: " وفائدته جعل أجزاء الكالم بعضها أخذ بأعناق بعض،  فيقوي 

 بذالك االزتباط، ويصري حالة حال البناء احملكام املتالئم األجزاء ". 

                                                           
 96مناع خليل القطان، مباحث يف علوم القرآن،)دون مكان،منشورات العصر احلديث،دون سنة(،ص: 19
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ن املناسبة بني سورة و سوريت : الفاحتة و ال عمران فيجد الباحث بعد املالحظة ع
نوعني منها : املناسبة بني أؤخر سورة الفاحتة و أوائل سورة البقرة وبني سورة الفاحتة 

 و سورة ال عمران كما يأيت :  
 املناسبة أواخر سورة الفاحتة و أوائل سورة البقرة  .1

سورة الفاحتة و بني أول أية يف سورة انتبهت الباحثة علة بني أخر فقرة يف 
البقرة . تبدأ الفقرة األخرية يف سورة الفاحتة يقول اهلل تعاىل معلما لنا : 

"           وتبدء سورة البقرة يقول اهلل تعاىل:    

                 الخظ الصلة بني ) إهدنا( 
وبني )هدى اللمتقني( فبعد أن علمنا اهلل تعاىل أن نطلب اهلداية منه اىل 

 الصرط املتقيم عرفنا أن هذا القرآن هو حمل اهلدى."
 وهكذا جند الصلة على أقواها بني خامتة الفاحتة و بداية سورة البقرة .       

 املناسبة سورة بني السورة  .2
 أ     بني سورة الفاحتة و سورة البقرة 
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قال بعض األئمة : تضمنت سورة الفاحتة االقرار باالربوبية واإللتجاء إليها يف 
دين اإلسالم ، والصيانة عن دين اليهود و النصرى و سورة البقرة تضمنت قواعد 

 20الدين وال عمران مكملة ملقصودها.
 ن.املناسبة بني سورة البقرة و سورة آل عمرا .3

 21املناسبة أو اإلتصال بني سورة البقرة و آل عمران ويقوم باحلالصة فيما يأيت :
 أن كال منهما بدئ بذكر الكتاب و شأن الناس يف اإلهتداء به  .1
أن كال منهما قد حاج أهل الكتاب ولكن األول أفاضت يف حماجة اليهود و  .2

 اختصرات يف حماجة النصارى و الثانية بالعكس.
لبقرة من التذكري خبلق ادم و يف آل عمران من التذكري خبلق ما يف سورة ا .3

عيس والتشبية الثاين با ألول يف كون جاء بديعا على غري سنة سابقة يف 
 اخللق.

 أن كال منهما أحكاما مشرتكة كأحكام القتال. .4
الدعاء يف أخر كل منهما ، فدعاء يف األول يناسب بدء و حمارىب أهلها  .5

ا بعد ذالك ألن هلا تضمن الكالم يف قبل الدعوة و ويف آل عمران يناسب م
 طلب اجلزء عليه األخرة .

                                                           
 63م(،ص:  1986السيوطي،تناسق الدرد يف تناسب السور،)الطبعة األوىل ،بريوت : دار املكتبة العمية، 20
 153فكر، دون سنة (،ص:رشيد الرضا،تفسري القرآن احلكيم، اجلزء الثلث،)الطبعة الثانية ،بريوت دار ال 21
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 ختم الثانية ) آل عمران ( يناسب بدء يف سورة البقرة كأهنما متممة هلا. .6
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 الباب الرابع

 المترادفات في سورة آلبقرة 
 الفصل األول : مفهوم المترادفات 

 المترادفات في اللغة و إصتالحا  .1
الرتادف يف اللغة التتابع، وأردفه أي أركبه خلفه، وكل شيء تبع شيئا فهو 

: ردف او  لفظ مشتق من الفعل(. الكلمة الرتادف: خمتارالصحاح :ردفه" )الرازي
تبع شىء، وكل شىء تبع شيئا،فهو ردفه ، واذا تتابع :ما الردف، والردفاملصدر: 

 22شيء خلف شيء،فهو الرتادف، واجلمع الردىف.
أما الرتادف اصطالحًا فانه أطلق جمازا علی عدة استعماالت جمازية، أشهرها 

علماء فقه اللغة من اطالقه علی کلمتني أو اکثر تشرتک فی  ما تواضع عليه
لکلمات قدتت ردف علی املعنی الواحد أو املّس ا»الداللة علی معنی واحد. الن 

فالعالقة فی هذا  می الواحد، يرتادف الراکبان علی الدابة الواحدة. وعلی هذا
، حيثُ  شبهت الکلمتان فی  ترادفهما وتتابعهما «االستعمال اجملازی هی التشابه

 .وداللتهما علی املعنی الواحد بالراکبني وترادفهما علی الدابة الواحدة
                                                           

 54م( ص:  2006بريوت: دار اهلدى، ) طبعة األوىل، ،إبن جىن، أحلصائص  22
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قال اجلرجاين يف االصطالحی املرتادف: هو الفاظ املفردة الدالة على شيء واحد 
باعتبار واحد. ما کان معناه واحدًا وأمساؤه کثرية وهو ضد املشرتك، أخذ من 

مرکوب واللفظان راکبان الرتادف الذی هو رکوب أحد خلف آخر، کأن املعنی 
 23عليه کالليث واألسد.

 المترادفات بين اإلثبات و اإلنكار .1
 :اختلف علماء اللغة يف وقوع املرتادفات يف اللغة على مذهبني

 المؤيدون وآرائهم للمترادفات . ب
منهم: سيبويه، واألصمعي، وأبو احلسن الرماين، وابن خالويه، ومحزة بن محزة 

ومعظم احملدثني من اللغويني العرب يعرتف بوقوع  والفريوزآبادي، األصفهاين،
 أنيس. اجلارم ، إبراهيم الرتدف يف اللغة، من هؤالء : علي

لو كان لكل لفٍظة مًعىن غري معىن األخرى، ملا أمكن أن نّعرب عن شيء  -
وأهل اللغة  بغري عبارته، وذلك أنا نقول يف " ال ريب فيه" : "ال شك فيه"

الشك  وا أن يفسروا )الّلب( قالوا هو" العقل" فلو كان الريب غرَي إذا أرد
والعقل غري الّلب لكانت العبارُة عن معىن الريب بالشك خطأ، فلما ّعرَب 

 24هبذا عن هذا علم أن املعىن واحد.
                                                           

 98 م( ص: 1969بريوت : مكتبة لبنان ،  ،)طبعة األوىلكتاب التعريفات،الشريف اجلرجاين،  23


 152م، ص :  2010الدكتور ابراهيم أنيس، يف اللهجات العربيةا، طبعة الثانية، )القاهرة : مكتبة اإلجنلو املصرية ،   24
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ان املتكلم يأيت باالمسني املختلفني للمعىن الواحد يف مكان واحد تأكًيدا   -
هو  يفالّْنأ:  قالوا" ،  والبعد الّْنأي دوهنا من أتى ومبالغًة كقوله : "وهند

 البعد.
الرتادف ال يعين التشابه التام إمنا أن  يقام لفظ مقام لفظ ملعٍان متقاربة  -

جيمعها مًعىن واحد كما يقال : أصلح الفاسد ومّل الشعث ورَتق الَفْتق 
 وشعب الصدع.

 لمترادفات  المنکرون وآرائهم . ت
الکثري من علماء العربية کانوا قد انکروا ـاهرة كما جاء سالف أن 

 املرتادفات والی يومنا هذا منهم: ثعلب وابن درستويه وابن فارس وأبو علي
 الفارسي وأبو هالل العسكريوالبيضاوي. حجج املنكرين للرتادف :

ال جيوز أن خيتلف اللفظ واملعىن واحد ألن يف كل لفظة زيادة معىن ليس يف  -
 األخرى، ففي ذهب معىن ليس يف مضى. 

الشاهد على أن اختالف األمساء يوجب اختالف املعاين أن االسم يدل   -
كاإلشارة، فإذا ُأشري إىل الشيء مرة واحدة فعرف فاإلشارة إليه ثانية وثالثة 

للغة حكيم ال يأيت فيها مبا ال يفيد. يقول الدکتور غري مفيدة، وواضع ا
سليمان ابوعيسی يف مقال : يبدو أن االختالف عائد إىل معىن الرتادف، 
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هل يعين الّتشاُبه الّتاّم يف كل األحوال؟ أم هل يعين التشابه النسيب الذي 
ميكن فيه أن تستعمل لفظة مكان أخرى؟ إذا كان األول، فالتشابه 

كلمتني بل إن بعض علماء اللغة يستبعد أن تشبه الكلمة مستحيل بني  
نفسها يف موضعني خمتلفني، أما إذا قبلنا بالتعريف الثاين، فإننا لن نعدم 
عًددا من األلفاظ اليتُ ميكن أن حتل حمل أخرى يف سياقات معينة؛ فنعدها 

 25من الرتادف.
 اسباب وجود المترادفات  . ج

 تعود إىل األسباب التالية، منها:أن املرتادفات يف اللغة العربية 
انتقال كثري من مفردات اللهجات العربية إىل هلجة قريش بفعل طول  .1

وكان بني هذه املفردات كثري من األلفاظ اليت مل تكن  .االحتكاك بينهما
قريش حباجة إليها لوجود نظائرها يف لغتها، مما أّدى إىل نشوء الرتادف يف 

 .األمساء واألوصاف والصيغ
خذ واضعي املعجمات عن هلجات قبائل متعددة هي قبائل قيس عيالن أ .2

ومتيم وأسد وهذيل وقريش وبعض كنانة وبعض الطائيني. كانت خمتلفة يف 
بعض مظاهر املفردات، فكان من جزء ذلك أن اشتملت املعجمات على 

                                                           
 95م ( ص:  1987، مكتبة اخلاجنى، ةرمضان  عبد التواب، فصول يف فقه اللغة،) طبعة الثالث 25



29 
 

 
 

مفردات غري مستخدمة يف لغة قريش ويوجد ملعظمها مرتادفات يف منت 
 .هذه اللغة

وين واضعي املعجمات كلمات كثرية كانت مهجورة يف االستعمال تد .3
 .هبا مفردات أخرى ومستبدال

عدم متييز واضعي املعجمات بني املعىن احلقيقي واملعىن اجملازي، فكثري من  .4
املرتادفات مل توضع يف األصل ملعانيها بل كانت تستخدم يف هذه املعاين 

 .استخداما جمازيا
املسمى الواحد من معىن النعت إىل معىن االسم انتقال كثري من نعوت  .5

فاهلندي واحلسام واليماين والعضب والقاطع من األمساء السيف  الذي تصفه
يدل كل منها يف األصل على وصف خاص للسيف مغايري يدل عليه 

 اآلخر.
انتقال كثري من األلفاظ السامية املوّلدة واملوضوعة واملشكوك يف عربيتها إىل  .6

 .كان لكثري من هذه األلفاظ نظائر يف منت العربية األصليالعربية، و 
كثرة التصحيف يف الكتب العربية القدمية، وخباصة عند ما كان اخلط العريب  .7

 26.جمرا من اإلعجام والشكل

                                                           
 186(،ص: م1982 ،دار الثقافة اإلسالمية:بريوت ،طبعة األوىل،إميل يعقوب، فقه اللغة العربية و حصائصها 26
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 الفصل الثاني : اآليات التي تحتوي على المترادفات في سورة آلبقرة 
ويف هذا الباب حاولت الباحثة لنكشف املعاين اآليات القرآنية يف سورة 

آية، فبناء على ذلك نفتح التفريق على اآليات القرآنية اليت  40البقرة اليت حتملها 
 تشتمل الكلمات املرتادفات يف هذه السورة وحتليلها. 

 :ومن أمثلة الرتادف مبعىن التقارب يف املعىن، منها
 خوف : خشي (1

 وف""خ
  ٣٨َعلَيِهم َوََل ُهم ََيَزنُوَن  َخوف  َفَمن تَبَِع ُهَداَي فَََل 

جُرُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َوََل 
َ
 ٦٢َعلَۡيِهۡم َوََل ُهۡم ََيَۡزنُوَن  َخوۡف  فَلَُهم أ

ۡجُرُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َوََل 
َ
َُّهۡم أ   ٢٦٢َعلَۡيِهۡم َوََل ُهۡم ََيَۡزنُوَن  َخوۡف  ل

ۡجُرُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َوََل 
َ
  ٢٧٤َعلَۡيِهۡم َوََل ُهۡم ََيَۡزنُوَن  َخوۡف  فَلَُهۡم أ

ۡجُرُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َوََل 
َ
  ٢٧٧َعلَۡيِهۡم َوََل ُهۡم ََيَۡزنُوَن  َخوۡف  لَُهۡم أ

ۡجُرهُۥ ِعنَد َرب ِهِۦ َوََل 
َ
ۥٓ أ   ١١٢َعلَۡيِهۡم َوََل ُهۡم ََيَۡزنُوَن  َخوۡف  فَلَُه

َِن ٱل ءٖ م  َٰلِ  َۡۡخوِۡف َوََلَۡبلَُونَُّكم بََِشۡ ۡمَو
َ
َِن ٱۡۡل   ١٥٥ .…َوٱۡۡلُوِع َوَنۡقٖص م 

ن يَۡدُخلُوَهآ إَِلَّ 
َ
ْوَلَٰٓئَِك َما ََكَن لَُهۡم أ

ُ
ٓۚٓ أ   ١١٤ …َخآئِفَِيۚٓ َخَرابَِها
ۡصلََح بَۡيَنُهۡم فَََلٓ  َخاَف َفَمۡن 

َ
ۡو إِثٗۡما فَأ

َ
وٖص َجَنًفا أ   ١٨٢ إِۡمَم َعلَۡيهِ  ِمن مُّ
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هو من الفعل الثالثي جمرد بوزن فِعل يفعل )خاف خياف خوفا( من بناء     
األجواف الواوي. أن خوف هو التأثري عمال مبعىن األقدام على هتيئة ما يتقى به  
احملذور وإن مل يتأثر القلب. وكذا قول بعض العلماء: أن اخلوف يتعلق باملكروه 

  27خفت املرض وخفت زيدا. ومبرتله يقال:
ولو ال رجوعها إىل ما قدمناه لكانت ـاهرة النقض وذكر بعضهم أن الفرق أغليب 

 .مبا قدمناه من اآليات ال كلي، واآلخرون أن الفرق بينهما أصال وهو مردود
واخلالصة جند أن اخلشية تضاف بكلمة ااهلل، وليس له من غريه يف الكلمة 

يف كالمه تعاىل غريه، فقال تعاىل:  فظ اخلوف فقد عماألخرى، وعلى العكس أن ل
عَليِهم واَلهم َيزنوَن"، يدل على وقوع اخلوف من غري ااهلل. ويقال  "واَل خوف

 .خفت املرض
 ""خشية

ِه  َيةِ َخشۡ  بُِط مِنۡ َها لََما َيهۡ ِإَونَّ ِمنۡ   ا َتعۡ  ٱللَّ ُ بَِغَٰفٍِل َعمَّ   ٧٤َملُوَن َوَما ٱللَّ

تِمَّ نِعۡ  ِن َشوۡ َوٱخۡ  ُهمۡ َشوۡ فَََل َتۡ 
ُ
  ١٥٠َتُدوَن َتهۡ  َولََعلَُّكمۡ  ُكمۡ َمِِت َعلَيۡ َوِۡل

اخلشية من الفعل الثالثي جمرد بوزن فِعل يفعل هو "خِشي خشية"، وكما 
قال العالمة السيد حممد حسني: أن اخلشية هي تأثري القلب من إقبال الشر أو ما 
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ره الراغب يف الفرق بينهما أن اخلشية خوف يف حكمه. ولعله إليه يرجع ما ذك
هبا  يف قوله تعاىل   يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علم. لذا خص العلماء

"إمنا خيشى ااهلل من عباده العلماء". وقال بعض العلماء: أن اخلشية أشد اخلوف 
ألهنا مأخوذة من قوهلم: شجرة خشية أي يابسه واخلشية تتعلق باملرتل دون املكروه 

 28نفسه يقال: خشية ااهلل.
 سبيل:  (  صراط2

 "صراط"
 ۡ ِ ٱل َّ ِ ۡ َمۡشِ قُل لل  ٓ َيهۡ  رُِبۚٓ َمغۡ  ُُق َوٱل َٰٖط ُء إََِلَٰ ِدي َمن يََشا سۡ  ِصَر   ١٤٢ َتقِيمٖ مُّ
ُ َيهۡ  ٓ َوٱللَّ َٰٖط ُء إََِلَٰ ِدي َمن يََشا سۡ  ِصَر   ٢١٣َتقِيٍم مُّ

أو طريق احلق  29يف هذه اآلية أن الصراط لداللة على أنه الطريق الوضيح،
إذ ، ألنه مأخوذ من االسرتاط، ومسي الصراط بذلك 30الذي ال اعو جاج فيه.

ألنه يسرتط السابلة إذا سلكوه، كما ، إذا ابتلعه تقول سرط الشيء،  أصله بالسني
 إىل احلق سبحانه فقال يلتقمهم، وقد نسب الـصراط ألنه،لقما مسي      

                          ابراهيم: من اآلية(

                                                           
 98( ص :  م199لبنان، .-بريوت:حممد حسنالطبا طبائى، امليزان يف تفسري القرآن، )الطبعة الثانية  28
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أو يقرتن الصراط باالستقامة اليت هي ضد االعوجاج ، وهو الغالب يف القرآن  (1:
    :الكرمي ، قال تعـاىل         وقيل يف  (142) البقرة 

عربته الصراط إنه بلغة الروم ، وهو مشتق من  )سطراطا(  الالتينية ، ث 
العـرب، وضعفه بعؤ ضهم، وإذا ابتعدنا عن أصله ، وأقبلنا على حقيقته الشرعية 
فأكثر أقوال السلف فيه أن الصراط املستقيم تعبري جمازي عن اإلسالم ، أو القرآن 

 31، أو طريق العبودية.
 ""سبيل                            

مۡ َسبِيِل َتُل ِِف َوََل َتُقولُواْ لَِمن ُيقۡ 
َ
ِ أ َُٰت ٱللَّ   ١٥٤َو

َٰتِلُواْ ِِف  ِيَن يَُقَٰتِلُونَُكمۡ  َسبِيلِ َوَق ِ ٱَّلَّ ْۚٓ َتُدوٓ َوََل َتعۡ  ٱللَّ   ١٩٠ ا

نفُِقواْ ِِف 
َ
ِ َوََل تُلۡ َسبِيلَوأ يۡ ِۡ ٱللَّ

َ
حۡ إََِل ٱتلَّهۡ  ِديُكمۡ ُقواْ بِأ

َ
ْۚٓ ِسُنوٓ لَُكةِ َوأ   ١٩٥ ا

ِ َوُكفۡ  َعن َسبِيلِ َوَصدٌّ  ۡ  ۦبِهِ  ُر  ٱللَّ هۡ َراِ  ِإَوخۡ ِجِد ٱلَۡ َمسۡ َوٱل
َ
  ٢١٧ ۦلِهِ َراُج أ

ْوَلَٰٓ  َسبِيلِ َهاَجُرواْ َوَجََٰهُدواْ ِِف 
ُ
ِ أ ِۚٓ ُجوَن رَۡحَ ئَِك يَرۡ ٱللَّ   ٢١٨  ََت ٱللَّ

َٰتِلُواْ ِِف  ِ َوٱعۡ  َسبِيلِ َوَق َ َسِميع  َعلِيم  لَُموٓ ٱللَّ نَّ ٱللَّ
َ
  ٢٤٤ اْ أ

َّ  قَالُواْ َِلَِب ٖ  إِذۡ  ِه  َسبِيلِ ِِف   نَُّقَٰتِۡل ََلَا َملِٗك  َعۡث ُهُم ٱبۡ ل   ٢٤٦ ٱللَّ

مۡ 
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ َثُل ٱَّلَّ َٰلَُهمۡ مَّ ۢن َسبِيلِ ِِف  َو

َ
ِ َكَمَثِل َحبٍَّة أ   ٢٦١ ..َبَت َۡت ٱللَّ
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مۡ 
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ َٰلَُهمۡ ٱَّلَّ ِ ُممَّ ََل يُتۡ  َسبِيلِ ِِف  َو   ٢٦٢ …بُِعوَن ٱللَّ

تقول: سبيل  والسبيل الطريق املسلوكة،، السبيل فالطريق الذي فيه سهولةأما 
 مسلوكة، لذا يقرتن لفظ السلوك مع السبيل كثريا. قال تعاىل::سابلة ،أي  

           ( و يف هذه اآلية 53)طـه: من اآلية        وملا ) 
الطريق السهلة السلوك وقعت يف بضع ومخسني موضعًا مـن كان السبيل هي 

القـرآن الكرمي إشارة إىل سبيل ااهلل الذي يسَلك لنيل اخلري. وكلُّ سبيل أُريد به ااهلل 
السبيل : اسم و   عز وجل ، وهو بر فهو داخل يف سبيل اهلل كالدعوة إىل الدين.

الطريق . تقول سبيل اللة و  يقع على ما يقع عليه الطريق، وعلى ما ال يقع عليه
، ويرييد  طريق اهلل ، وتقول سبيلك أن تفعل كذا ، وال تقول طريقك أن تفعل كذا

به سبيل ما يقصده فيضاف اىل القاصد ، و يريد به القصد، و هو كااحمبة يف بابه 
32و الطريق كاإلرادة.

 

 أرسل:  بعث (3

 ""بعث

َ قَدۡ  نَبِيُُّهمۡ  َوقَاَل لَُهمۡ    ٢٤٧ َطالُوَت َملِٗكۚٓ  لَُكمۡ  َبَعَث  إِنَّ ٱللَّ

ِن   َنَُٰكمَبَعثۡ ُممَّ    ٥٦ُكُروَن تَشۡ  لََعلَُّكمۡ  تُِكمۡ ِد َموۡ َبعۡ  م 
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ِنۡ رَُسوَٗل  فِيِهمۡ  َعۡث َوٱبۡ َربََّنا    ١٢٩ …َءاَيَٰتَِك َوُيَعل ُِمُهُم  هِمۡ لُواْ َعلَيۡ َيتۡ  ُهمۡ  م 

ةٗ  مَّ
ُ
ِ  َفَبَعَث  َوَِٰحَدةٗ  ََكَن ٱَلَّاُس أ ُ ٱَلَّبِي  ِيَن َوُمنِذرِينَ  ۧٱللَّ ِ   ٢١٣ …َن ُمبَش 

َُّهُم  قَالُواْ َِلَِب ٖ  إِذۡ  ِه   نَُّقَٰتِۡل ََلَا َملِٗك  َعۡث ٱبۡ ل   ٢٤٦ ِِف َسبِيِل ٱللَّ

ُ َبعۡ  ۡۡۦ ه َد َموۡ َهَِٰذهِ ٱللَّ ُ ِماْئََة ََعمٖ  تَِها َماتَُه ٱللَّ
َ
  ٢٥٩ …َبَعَثهُ ُممَّ  فَأ

أرسله وحده، وبعث بالشيء أي أرسله مع غريه.  :بعثا وتبعاثاه -بعث
وابتعثه أيضا أي أرسله فانبعث. والبعث: الرسول، واجلمع بعثان. والبعث: بعُث 

والبعث: القوم املبعوثون املشخصون. والبعث: يكون بعثا للقوم  .اجلند إىل الغزو
يف بعث فالن أي  وهلم كنتيبعثون إىل وجه من الوجوه، مثل السفر والركب. وق

وبعثه على الشيء أي محله على فعله. ولفظ "بعث"  .يف جيشه الذي بِعث معه
أي يدل على وقوع األمر ملن بعث ااهلل له من القوم، ويبلغ احلق لألمة، اليبلغ  عم

له إال حممد رسول ااهلل. مثل طالوت يف هذه األية ألنه ليس من سبط اململكة وال 
 .دباغا أو راعيا. وكلمة "النبيني" أنه عمالنبوة وكان 

 ""أرسل                             

 ٓ رۡ  َكَما
َ
ِنُكمۡ رَُسوَٗل  فِيُكمۡ  َناَسلۡ أ ِيُكمۡ  ُكمۡ لُواْ َعلَيۡ َيتۡ   م    ١٥١… َءاَيَٰتَِنا َوُيَزك 

 ٓ ا رۡ  إِنَّ
َ
ٗٗ بِٱلَۡ  َنََٰك َسلۡ أ ِ بَِش ۡص  ُل َعنۡ   َ َوََل تُۡس  اه ا َونَِذيرٗ ِّق 

َ
  ١١٩يِِحيِم َحَِٰب ٱۡلَۡ أ
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ويف املنجد كلمة "أرسل إرسااًل" أي اإلطالق، مثل إرسال الكالم مبعىن 
والبعث من مكان إىل آخر. وإرسال الكتاب أي عملية بث الكالم ونقل  النقل

أن حممدا متابع لألخبار عن ااهلل عز وجل.  .الصورة بوسيطة االذاعة والتلفزيون
والرسول معناه يف اللغة يتابع أخبار الذي بعثه أخذا من قوهلم. وقال أبو إسحاق 

 العاَلِمني فـَُقواَل ِإنا رسوُل رب :النحوي يف قوله عز وجل حكاية عن موسى وأخيه
رسول رسوالً مسيت ال.أي معناه إنا رسالة رب العاملني أي ذوا رسالة رب العاملني

وكذلك الرسالة. وأرسلت  ألنه ذو رسول أي ذو رسالة. والرسول: اسم من أرسلت
فالنا يف رسالة فهو مرسٌل ورسول. وقوله تعاىل: وقوم نوح ملا كذَّبوا الرسول 
أغرقناهم، قال الزجاج: يدل هذا اللفظ على أن قوم نوح قد كذبوا غري نوح بقوله 

ح وحده ألن من كّذب بنيب فقد كّذب جبميع الرسول، وجيوز أن يعىن به نو 
األنبياء، ألنه خمالف لألنبياء ألن األنبياء يؤمنون بااهلل وجبميع رسله، وجيوز أن 

  33يكون يعين به الواحد ويذكر لفظ اجلنس.
على  أَنا أَرسْلنا الشياِطني تر وأرسل الشيء: أطلقه وأمهله. وقوله عز وجل "َأملَ 

ا" وقال الزجاج يف قوله أرسلنا وجهان: أحدمها إنا خلينا أَز  تؤزهم الَكاِفرِين
الشياطني وإياهم فلم نعصمهم من القبول منهم، قال: والوجه الثاىن، وهو املختار، 
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عن ذكر الرمحن  أم أرسلوا عليهم وقيضوا هلم بكفرهم كما قال تعاىل: ومن يعش
: الفرق بني إرسال نقيض له شيطانا، ومعىن اإلرسال هنا التسليط، قال أبو عباس

ااهلل عز وجل أنبياءه وإرساله الشياطني على أعدائه يف قوله تعاىل: إنا أرسلنا 
الشياطني على الكافرين، أن إرساله األنبياء إمنا هو وحيه إليهم أن أنذروا عبادي، 
وإرسال الشياطني على الكافرين ختليته، وإياهم كما تقول: كان يل طائر فأرسلته 

 طلقته. أي خليته وأ
واخلالصة أن الفرق بني كلمة "أرسل وبعث"، وأما كلمة "بعث" عم ،وأما كلمة 

أرسل" فيحتمل على الشخص اخلاص، الذي يتابع أخبار الذي بعثه، ومن "
 34".األمثلة "أرسل رسوله باهلدى ودين احلق

  دين:  (  ملة4

 "ملة"
ِلَّةِ َغُب َعن َوَمن يَرۡ    ١٣٠ …َنَٰهُ َطَفيۡ َولََقِد ٱۡص  ۚۥٓ َسهُ َسفَِه َنفۡ َم إَِلَّ َمن  َۧرَِٰه إِبۡ  م 

وۡ 
َ
ْه نََصََٰرىَٰ َتهۡ  َوقَالُواْ ُكونُواْ ُهوًدا أ ه َم َحنِيفٗ  َۧرَِٰه ِۡبۡ مِلََّة إ بَۡل  قُۡل  َتُدوا   ١٣٥ ..ا

َٰ تَتَّبَِع ََضَٰ َعنَك ٱۡلَ َولَن تَرۡ    ١٢٠ …ِملََّتُهمُهوُد َوََل ٱَلََّصََٰرىَٰ َحِتَّ
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و طريق مملٌّ ؛ أي : مسلوك معلوم ، ومن هذا  السنة والطريقة املّلة يف اللغة
لَّـة أي

َ
ث 1)،  (املوضع الذي خيتبز فيه ؛ ألهنا تؤثِّر يف مكاهنا كما يؤثَّر يف الطريق امل

يقول الراغب األصفهاين: امللة كا الدين،وهو استعريت امللة للطريقـة فيعقائد الشرع. 
على لسان األنبياء ليتوصلوا به إىل جوار اهلل، و أن  اسم ملا شرع اهلل تعاىل لعباده

امللة  ال تضاف إال اىل النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي تسند إليه. حنو:)ال 
ٱتَِّبُعوْا ِملََّة ِإبعمران( وال تكاد توجد مضافة اىل اهلل، وال اىل آحد أمة  95رََِٰهيَم ۡ  ََ

مجلة الشرائع دون آهدها، ال يقال النيب صلى اهلل عليه وسلم، وال تستعمل اال يف 
ملة اهلل، وال يقال: مليت و ملة زيدي،كما يقال: دين اهلل و دين زيد، وال يقال: 

 35الصالة ملة اهلل.
 

 
 "دين"

َ ٱۡص  ِينَ َطََفَٰ لَُكُم إِنَّ ٱللَّ سۡ  ٱل  نُتم مُّ
َ
  ١٣٢لُِموَن فَََل َتُموُتنَّ إَِلَّ َوأ

َٰتِلُوُهمۡ  َٰ ََل تَُكوَن فِتۡ  َوَق ِينُ َوَيُكوَن  َنة  َحِتَّ ِه  ٱل    ١٩٣ …لِلَّ

وُكمۡ  َوََل يََزالُوَن يَُقَٰتِلُونَُكمۡ  َٰ يَُردُّ ْ إِِن ٱسۡ  دِينُِكمۡ َعن  َحِتَّ   ٢١٧ …َتَطَُٰعوا
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ِيِن  َراهَ ِِف إِكۡ  ََلٓ  َ ٱلرُّشۡ  ٱل  ۚٓ ُد ِمَن ٱلۡ قَد تَّبَيَّ ِ   ٢٥٦ …َغ 

َها َيَٰٓ  يُّ
َ
ِيَن َءاَمُنوٓ أ َجلٖ  إََِلَٰٓ  نٍ بَِديۡ اْ إَِذا تََدايَنُتم ٱَّلَّ

َ
َسم ٗ  أ ۡۡ مُّ ۚٓ  فَٱ   ٢٨٢ ُتُبوهُ

الدين اسم ملا عليه كل واحد من اهلها، أال ترى انه يقال فالن حسن 
الدين وال يقال حسن ملة وإمنا يقال هو من اهل امللة ويقال اخلالف الذمى: 

 يقال له: ديين، وتقول ديين دين املالئكة، والدين امللي، نسب إىل مجلة لشريعة فال
ما يذهب إليه اإلنسان و يعتقيد أنه يقربه اىل اهلل و إن مل يكن فيه شرائع، مثل 
دين أهل الشرك، وكل ملة دين، وليس كل دين ملة، واليهودية ملة ألن فيها شرائع 

ازى عليها بالثواب و ليس الشرك ملة، وإذا أطلق الدين، فهو طاعة العامة اليت جي
مثل قول تعاىل" إن الدين عند اهلل اسالم" وإذا قيد إختلف داللته. وقد يسمى كل 
واحد من الدين و امللة بإسم اآلخريف بعض املواضغ لتقارب معانيهما و األصل ما 

  36قلناه.
 سنة : عام  (5

 سنة
َحُدُهمۡ  ۚٓ

َ
لۡ  لَوۡ  يََودُّ أ

َ
ُر أ   ٩٦ …ۦزِِحهِ َوَما ُهَو بُِمزَحۡ  َسَنةٖ َف ُيَعمَّ
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 باجلدب مّرت اليت الصعبة الّسنوات على ُتطلق العرب عند الّسنة أنّ 
الّناس، ويقال يف الرتيخ : سنة مائة وسنة مخسني ، وال يقال :عام  على والشّدة

مائة مخسني ، إذا ليس وقتا لشيئ مما ذكر من هذا العدد، ومع هذا فإن العام هو 
السنة هي العام، وإن اقتضى كل واحد منهما ما ال يقتضيه اآلخر مما السنة و 

ذكرناه ، كما أن الكل هو اجلمع و اجلمع هو الكل ، وإن كان الكل إحاطة 
 37باألبعاض و اجلمع إحاطة باألجزاء.

 "عام"

ُ ِماْئََة  َماتَُه ٱللَّ
َ
مۡ  ۥه ُممَّ َبَعَثهُ  ََعمٖ فَأ َۡ   ٢٥٩…  ََته ََلِثۡ  قَاَل 

ِثۡ قَاَل  ابَِك لَمۡ  فَٱنُظرۡ  ََعمٖ  ََت ِماْئََة بَل َلَّ   ٢٥٩ …يَتََسنَّۡهه  إََِلَٰ َطَعاِمَك َوََشَ

 ولكنّ  كالّسنة؛ العام : األصفهاينّ  الراغب العام: اجلذر اللغوى "عوم" قال
والعطاء. أن  الّرخاء أيّام على والعام واجلدب، الّشدة أياّم على الّسنة تطلق العرب

أيام، أال ترى انه ملا كان يقال : ايام الزنج ،قال : عام الزنج ،وملا مل العام مجع 
يقول شهور الزنج مل يقول : سنة الزنج ، و جيوز أن يقال : العام يفيد كونه وقتا 

 38لشيئ، و السنة ال تفيد ذالك، وهلذا يقال : عام الفيل، وال يقول : سنة الفيل .
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 إث : جناح (6
 "إث"

َ ُطرَّ َفَمِن ٱۡض  ۡٗ َ َغُفور   هِ  َعلَيۡ  مَ إِمۡ  فَََلٓ  َوََل ََعدٖ   بَا ٖ َغ   ١٧٣رَِّحيم   إِنَّ ٱللَّ

وٖص  َفَمنۡ  وۡ  َخاَف ِمن مُّ
َ
ۡص مٗ إِثۡ  َجَنًفا أ

َ
  ١٨٢ …هِ  َعلَيۡ  مَ إِمۡ  فَََلٓ  َنُهمۡ لََح بَيۡ ا فَأ

َل ِِف يَوۡ  َر َم َعلَيۡ إِمۡ   فَََلٓ َمۡيِ َفَمن َتَعجَّ خَّ
َ
  ٢٠٣ هِ  َعلَيۡ  مَ إِمۡ  فَََلٓ هِ َوَمن تَأ

ٓ  قُۡل  ٓ َوَمَنَٰفُِع لِلنَّاِس ِإَومۡ  َكبِٗ   م  إِثۡ  فِيِهَما ۡۡ  ُمُهَما
َ
ه ََبُ ِمن نَّفۡ أ   ٢١٩ عِِهَما

 ُعدۡ َوٱلۡ  مِ ثۡ بِٱۡلِ ِهم تََظََٰهُروَن َعلَيۡ 
ۡ
َسََٰرىَٰ تَُفَُٰدوُهمۡ  تُوُكمۡ َوَِٰن ِإَون يَأ

ُ
  ٨٥... ُكمۡ َعلَيۡ  أ

َلُ  َفَمن   ٓ  ۥَد َما َسِمَعهُ َبعۡ  ۥبَدَّ َما لُونَهُ  ۥُمهُ إِمۡ  فَإِنَّ ِ ِيَن ُيَبد    ١٨١.. ۥٓۚٓ لََعَ ٱَّلَّ

 إََِل ٱلُۡ 
ۡ
ِ  تِلَأ لُواْ فَرِيقٗ كَّ ِنۡ ُۡ مۡ  ا م 

َ
َِٰل ٱَلَّاِس أ نُتمۡ  مِ ثۡ بِٱۡلِ َو

َ
  ١٨٨لَُموَن َتعۡ  َوأ

ُ بَِما َتعۡ  ۥه ُبهُ قَلۡ  َءاثِم   ۥٓ َها فَإِنَّهُ ُتمۡ َوَمن يَكۡ    ٢٨٣ َملُوَن َعلِيم  َوٱللَّ

أث ِإمْثا وأمََثا وأَثَاما ومْأمَثا. وهو عمل ما ال َيل له، مثل: أمثًا ااهلل فالنا يف  
كذا أي عده عليه امثا وعاقبه عليه. وإث هو ذنب، ويف الترتيل العزيز: واإلث والبغي 
بغري احلق. وقال الفارس مساه باملصدر كما جعل سبويه املظلمة اسم ما أخد منك 

و قلت ما يف قومها مل تئثم. ويف احلديث سعيد: لو شهدت على يأث. ول-وقد أث
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العاشر مل ايثم هي لغة لبعض العرب يف آث وذلك أم يكسرون حرف املضارعة حنو 
 .وتِعَلم ،فلما كسروا اهلمزة يف اث انقلبت اهلمزة أصله ياء نِعَلم

د ااهلل، ومن قوله ويكون معىن "اإلث" ذنبا اهلل أي يعمله الناس اهلل أن ال يقيم حدو 
اخْلِنزِيِر ومآ  وحَلم عَليُكم اْلميتَة والدم عز وجل قي هذه السورة، وقال "ِإمنا حرم

رِحيم  عَليِه ِإنَّ ااهلَل َغُفور باٍغ واَل عاٍد َفآل ِإثْ  َغري أُِهلَّ بِه لِغرِي ااهلِل َفمِن اضَطر
اضطر فال إث عليه أي  يدل على وقوع احلرام على ما حرمه ااهلل تعاىل، إال من"،

 ال ذنبا اهلل بسبب ذلك، وال يتعلق هذه املشكالت بغري ااهلل
 

 "جناح"
وِ ٱعۡ يۡ َحجَّ ٱَۡلَ  َفَمنۡ 

َ
ۚٓ َتَمَر فَََل ُجَناَح َعلَيۡ  ََت أ وََّف بِِهَما ن َيطَّ

َ
  ١٥٨ ..هِ أ

ن تَبۡ  ُجَناح   ُكمۡ َس َعلَيۡ لَيۡ 
َ
ب ُِكۡمۚٓ َٗل َتُغواْ فَۡض أ ِن رَّ   ١٩٨ … م 

ِ فَََل  ُتمۡ ِخفۡ  فَإِنۡ  َلَّ يُقِيَما ُحُدوَد ٱللَّ
َ
  ٢٢٩ ..ۦه بِهِ  َتَدۡت ِهَما فِيَما ٱفۡ َعلَيۡ ُجَناَح أ

ٓ َعلَيۡ  ُجَناحَ فَإِن َطلََّقَها فَََل  ٓ  ِهَما اَجَعا ن َيََتَ
َ
ٓ  أ ِه  إِن َظنَّا ن يُقِيَما ُحُدوَد ٱللَّ

َ
  ٢٣٠ ...أ

َراَدا فَِصاًَل َعن تََراٖض  فَإِنۡ 
َ
ِنۡ  أ ه َعلَيۡ  ُجَناحَ فَََل  ُهَما َوتََشاُورٖ م    ٢٣٣ …ِهَما

َجلَُهنَّ فَََل فَإَِذا بَلَغۡ 
َ
ۡ  َن ِِفٓ فِيَما َفَعلۡ  ُكمۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ َن أ نُفِسِهنَّ بِٱل

َ
  ٢٣٤ ُروِف  َمعۡ أ

  ٢٣٥… ۦُتم بِهِ فِيَما َعرَّۡض  ُكمۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ َوََل 
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عۡ  َن ِِفٓ ِِف َما َفَعلۡ  ُكمۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ َن فَََل َخرَجۡ  فَإِنۡ  نُفِسهِنَّ ِمن مَّ
َ
  ٢٤٠... ُروٖف  أ

ويف لسان العرب أن كلمة "اجلناح" بالضم مبعىن امليل إىل اإلث، قيل هو اإلث 
 وقيل ال جناح عليكم أي ال إث 39واجلناح ما حتمل من اهلم واألذى. .عامة

مال اليتيم إىن ألجنح آكل منه أي عليكم وال تضييق، ويف احلديث ابن عباس يف 
أرى األكل منه جناحا وهو اإلث، وقال ابن أثري وقد يكرر اجلناح يف احلديث: 

 فأين ورد فمنعه اإلث وامليل .

وكما وجدنا يف هذه السورة مخس آيات حتملها كلمة "ال جناح"، واجلناح 
إث عامة أي قد يعمله الناس بااهلل واملخلوق. ويزاد بـ ال" " النفي أي ال يعمله. 

هِبِما"،  عَليِه َأْن يطَّوف َأِو اعتمرَفاَل جناح اْلبيت حج َفمن"مثل قوله تعاىل 
اهلل بكلمة "ال جناح" ألن يف اجلاهلية بعض وأسباب نزول هذه األية يعين يكلم ا

األصحاب ال يعمل السعي يف البيت، ألنه مكان األصنام للكافرين، فبناء على 
ذلك أن يضاع الشعور منهم مثل ذلك. واآليات األخرى تتبني عن املشكالت يف 

 .النكاح اليت تتعلق فيها بني الناس أي زوجني
 
 عمل : فعل (7
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 "عمل"
 ِ ِ ٱَّلَّ ِ نَّ لَُهمۡ وََعِملُويَن َءاَمُنواْ َوبَش 

َ
َٰلَِحَٰ َِت أ َٰ َٖت  اْ ٱلصَّ   ٢٥ .…رِيَتۡ  َجنَّ

ِ َوٱۡلَ  َمنۡ  جۡ  ا فَلَُهمۡ َصَٰليِِحٗ  وََعِمَل ِخرِ ِ  ٱٓأۡلوۡ َءاَمَن بِٱللَّ
َ
  ٦٢ …ِعنَد َرب ِِهم ُرُهمۡ أ

ِه َخشۡ  بُِط ِمنۡ َها لََما َيهۡ ِإَونَّ ِمنۡ  ا  َيةِ ٱللَّ ُ بَِغَٰفٍِل َعمَّ   ٧٤ َملُونَ َتعۡ َوَما ٱللَّ

ِيَن َءاَمُنواْ  ْوَلَٰٓ وََعِملُواَوٱَّلَّ
ُ
َٰلَِحَٰ َِت أ ۡص ْۡ ٱلصَّ

َ
  ٨٢ .. نَّةِ  َحَُٰب ٱۡلَۡ ئَِك أ

ه ِمَن ٱلۡ  َر ن ُيَعمَّ
َ
ُٗ   َعَذاِب أ ُ بَِص   ٩٦ َملُونَ َيعۡ بَِما  َوٱللَّ

وَن إََِلَٰٓ َ  ٱلۡ َوَيوۡ  ِ ٱلۡ  قَِيََٰمةِ يَُردُّ َشد 
َ
ا  َعَذاِب  أ ُ بَِغَٰفٍِل َعمَّ   ٨٥ َملُونَ َتعۡ َوَما ٱللَّ

العمل: املهنة و الفعل، و اجلمع أعمال، العمل كل فعل يكون من احليوان 
بقصد فهو اخص من الفعل ألن الفعل قد ينسب إىل احليوانات اليت يقع منها فعل 

ب إىل ذالك، ومل يستعمل بغري قصد، وقد ينسب إىل اجلمادات، والعمل قلما ينس
العمل يف احليوانات إال قوهلم البقرة العوامل، والعمل يستعمل يف العمل الصاحلة و 
السيعة.  أن العمل إجياد األثر يف شيء، يقال : فالن يعمل الطني خزفا، ويعمل 
اخلواص ز نبيال، وألدمي سقاء، وال يقال: يفعل ذالك، ألن فعل ذالك الشيء هو 

 40ما ذكرنا. إجياده على
 "فعل"
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ْ َتفۡ َعلُواْ َولَن َتفۡ  فَإِن لَّمۡ  ُقواْ ٱَلَّاَر ٱلَِِّت َوقُوُدَها ٱَلَّاُس َوٱۡلِ  َعلُوا ه فَٱتَّ   ٢٤… َجاَرةُ

َها َبَقَرة   َٰلَِكه َبۡيَ  ر  َعَواُن  َوََل بِكۡ  َلَّ فَارِض   َيُقوُل إِنَّ َٰ ْ فَٱفۡ      ٦٨َمُروَن َما تُؤۡ  َعلُوا

ِ   ََت بِٱلَۡ َٰٔـَن ِجئۡ قَالُواْ ٱلۡ    ٧١ َعلُونَ َيفۡ فََذََبُوَها َوَما ََكُدواْ  ِّق 

 ٓ َٰلَِك ِمنُكمۡ  َعُل َيفۡ ُء َمن َفَما َجَزا نۡ ِِف ٱلَۡ  ي  إَِلَّ ِخزۡ  َٰ ةِ ٱلُّ ه َيوَٰ   ٨٥ …َيا

ْ َتفۡ َوَما  ٖ  ِمنۡ  َعلُوا ۡٗ ه لَمۡ َيعۡ  َخ ُ َ  ُه ٱللَّ ۡٗ ُدواْ فَإِنَّ َخ ادِ َوتََزوَّ ه ٱتلَّقۡ  ٱلزَّ   ١٩٧ …َوىَٰ

 ۡ بِيِل  َمَسَِٰكِي َوٱبۡ َوٱل ْ َتفۡ َوَما  ِن ٱلسَّ ٖ  ِمنۡ  َعلُوا ۡٗ َ بِهِ  َخ   ٢١٥ َعلِيم   ۦفَإِنَّ ٱللَّ
َٰلَِك َفَقدۡ  َعۡل َيفۡ َوَمن  ۚٓ ِ ُهُزوٗ َوََل َتتَِّخُذوٓ  ۚۥٓ َسهُ َظلََم َنفۡ  َٰ   ٢٣١ …اۚٓ اْ َءاَيَٰ َِت ٱللَّ

َجلَُهنَّ  نَ فَإَِذا بَلَغۡ 
َ
نُفِسِهنَّ  ِِفٓ  نَ َفَعلۡ  فِيَما ُكمۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  فَََل  أ

َ
ِ  أ  ب

ۡ   ٢٣٤ ُروِف  َمعۡ ٱل

ٓ  َولَوۡ  ُ َما ٱقۡ  ءَ َشا ْ ٱللَّ َ  َتَتلُوا   ٢٥٣َما يُرِيُد  َعُل َيفۡ َوَلَِٰكنَّ ٱللَّ

الفعل: كناية عن كل عمل متعد أو غري متعد. الفعل التأثري من جهة مؤثر 
أو غري إجادة وملا كان بعلم أو غري علم و قصد أو غري وهو عام ملا كان بإجادة 

قصد، وملا كان من اإلنسان و احليوان و اجلمادات، والعمل مثله، والصنع أخص 
منهما كما تقدم ذكرمها، أما الفعل يف القرآن الكرمي فإذا أطلق يف موضع القدرة 

 41األمر.دلَّ على الوعيـد الشديد وسرعة إنفاذ  اإلهلية فحيث  ورد
 خلق : جعل : بدع  (8
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 "خلق"
ِي    َخلَِّقَ ُهَو ٱَّلَّ

َ
ا ِِف ٱۡل ٓ  َتَوىَٰٓ ٱسۡ  ُممَّ  اََجِيع رِض لَُكم مَّ َما   ٢٩ .…ءِ إََِل ٱلسَّ

  ِّقِ َخلۡ إِنَّ ِِف 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ۡ  تَِلَِٰف َوٱخۡ  ِض ۡرٱلسَّ   ١٦٤ .…كِ ُفلۡ َوٱَلََّهارِ َوٱلۡ  لِ ٱلَّ

ن يَكۡ 
َ
ُ ِِفٓ  َخلَِّقَ  َما نَ ُتمۡ َوََل ََيِلُّ لَُهنَّ أ رۡ  ٱللَّ

َ
نَّ  إِن َحاِمِهنَّ أ ِ  ِمنَّ يُؤۡ  ُۡ ِ ب   ٢٢٨ ..ٱللَّ

َهاَيَٰٓ  يُّ
َ
ْ ٱَلَّاُس ٱعۡ  أ ِي  ُبُدوا ِيَن ِمن َقبۡ  َخلََقُكمۡ َربَُّكُم ٱَّلَّ   ٢١ …لُِكمۡ َوٱَّلَّ

ْ  َولََقدۡ  َوَلَِٰكنَّ  َمَٰنُ ُسلَيۡ  َٰهُ ِن ٱشۡ لَمَ  َعلُِموا ى َِّٰٖق   ِمنۡ  ِخَرةِ ِِف ٱٓأۡل ۥَما َلُ  ََتَ   ١٠٢… َخَل

ٓ  فَِمنَ  ۡه نۡ  ِِف  َءاتَِنا ٱَلَّاِس َمن َيُقوُل َربََّنا   ٢٠٠ َخَلَِّٰقٖ  ِمنۡ  ِخَرةِ ِِف ٱٓأۡل ۥَوَما َلُ  َياٱلُّ

أوجده وأبدعه  :خلق خيُلق خلقا وخلقًة، وقد قيل يف املنجد: خلقًا وخلقًة 
من العدم. وأما كلمة خلق بضم عني الفعل فلها مثل قولك خُلق الغالم أي حسن 

أي أنشأكم ومل  خَلَقُكم الَِّذي اعبدوا ربُكم خلقه. وقوله تعاىل يآ أَيها الناس
ولفظ اخللق يف كالم العرب ابتدع الشيء على مثال مل يسبق إليه،  .تكونوا شيأ

ىل فهو مبتدئه على غري مثال سِبق إليه. وقال أبو بكر وكل شيء خلقه ااهلل تعا
األنباري: اخللق يف كالم العرب على وجهني: أحدمها اإلنشاء على مثال أبدعه 

 42واآلخر التقدير.
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ما يف اأَلرِض  َلُكم خَلق ث أن من قوله تعاىل يف هذه السورة "هوالَِّذي
ض مجيعا لكم مل يسبق إليه، مِجيعا"، أي يدل على وقوع اخللقة على ما يف االر 

ألنه تعاىل هو األول واآلخر، وال يكلف له النفس. واخللق يف كتابه تعاىل يف مورد 
 .السموات واألرض واإلنسان واختالف الليل والنهار اليت خلقها ااهلل

 
 ""جعل

ِي    َجَعَل ٱَّلَّ
َ
ٓ وَ  افَِرَٰشٗ  َض ۡرلَُكُم ٱۡۡل َما ٓ  ءَ ٱلسَّ نَزَل  ءٗ بَِنا

َ
ٓ  ِمنَ  َوأ َما   ٢٢ …ءِ ٱلسَّ

وۡ 
َ
ِنَ  َكَصي ِبٖ  أ ٓ  م  َما َصَٰبَِعُهمۡ  َعلُونَ َيۡ   ُق  َوَبرۡ  د  َورَعۡ  فِيهِ ُظلَُمَٰ َت   ءِ ٱلسَّ

َ
  ١٩ …أ

ْ وقَالُوٓ  َتۡ  ا
َ
ٓ  فُِك َويَسۡ  فِيَها ِسدُ فِيَها َمن ُيفۡ  َعُل أ َِما ِ  نُ َوَنۡ  ءَ ٱل    ٣٠ … ِدكَ ُح َِبَمۡ نَُسب 

ََٰٗل  َنََٰهافََجَعلۡ    ٦٦ ُمتَّقِيَ ل ِلۡ  ِعَظةٗ َها َوَموۡ فَ َخلۡ  َوَما َهايََديۡ  َبۡيَ  ل َِما نََك

ه لِلنَّاِس إَِمامٗ  َجاِعلَُك قَاَل إِّن ِ  ِيَِِّت   َوِمن قَاَل  ا   ١٢٤ …ُذر 

مۡ  ل ِلنَّاِس  َمَثابَةٗ   ََت يۡ ٱَۡلَ  َناَجَعلۡ  ِإَوذۡ 
َ
َقاِ  إِبۡ وَ  انٗ َوأ ُِذواْ ِمن مَّ    مَ  َۧرَِٰه ٱتَّ

  ١٢٥ …ُمَصل ٗ

ِ  مُ  َۧرَِٰه قَاَل إِبۡ  ِإَوذۡ  ا َءاِمنٗ  َۡۡعلٱجۡ َرب  هۡ  ُز ُۡق ٱرۡ وَ  اَهََٰذا بَََلً
َ
  ١٢٦ …ۥلَهُ أ

ٓ  َوِمن لََك  لَِمۡيِ ُمسۡ  َناَعلۡ َوٱجۡ َربََّنا  ِيَّتَِنا ةٗ  ُذر  مَّ
ُ
سۡ  أ رِنَا لََّك  لَِمةٗ مُّ

َ
  ١٢٨ …َمَناِسَكَنا َوأ

وعند ما ننظر إىل معىن من الفعل الثالثي جمرد "جعل جيعل جعاًل" من بناء 
 :الصحيح، فوجدنا كثريا من املعاين املختفة من حيث شياق الكلمة. وجعاًل هو 
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خلقه حنو قوله تعاىل وماجعْلنا لِبشٍر  43صنعه أي أوجد الشيء املوجود من قبل،
لد لبشر ولو ألمة حممد ألنه ال يوجد من أي ما أوجد ااهلل اخل ... اخْلْلد قَبِلك ِمن

قبيحا.  قبل. واملعىن السائر وضعه، أقامه حنو جعله حاكما. صريه حنو جعل احلسن
باطال و"أخذوشرع" حنو جعل يكتب،  حنو جعل احلق وقد جند فيه معىن ـن

هذا  و"أعطى" حنو اجعْل ألي لسان صدٍق أي أعطين. وإذا قال املخلوق جعلت
َكعصٍف مْأُكوٍل أي  رة كذا فمعناه صنعته. وقوله تعاىل َفجعَلهمالباب من شج

 صري هم.
ا مشكالت  واخلالصة عند ما يقال يف القرآن كلمة "جعل" اليت يضاف

مبعىن ابتدع الشيء على مثال مل يسبق إليه، من حيث السياقية. وإذا كان  اخللقة
الشيء يف أول مرة، جعل" على اإلنسان مبعىن صنع، ولو أنه يصنع "تضاف كلمة 

ألنه تعاىل خالق على الشيء يف العامل. وقيل أيضا أنه له معىن "صري" الذي 
يديها"،  يضاف به املشكالت غري اخللقة، ومن قوله تعاىل "َفجعْلناها نَكااًل ملِاَ بني

 .أي أن ااهلل صريها نكاال للناس
 "بدع"

 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو مۡ  ِإَوَذا قََضَٰٓ  ِض  ۡربَِديُع ٱلسَّ

َ
َما ارٗ أ ن َفَيُكوُن  ۥَلُ  َيُقوُل  فَإِنَّ ُۡ١١٧  
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و بدع او أإلبداع إنشاء صنعة بال احتذاء واقتداء و منه قيل ركية بديع أي  
جديدة احلفر، و إذا استعمل يف اهلل تعاىل فهو إجياد الشيء بغري آلة وال مدة وال 

 ديع.     زمان وال مكان و ليس ذالك اال اهلل، و البديع يقال للمب
 علم : عرف (9

 "علم"
نَُّكمۡ َعلَِم 

َ
ُ أ   َتانُونَ َتۡ  ُكنُتمۡ  ٱللَّ

َ
  ١٨٧ َعنُكۡمه  وََعَفا ُكمۡ َعلَيۡ  َفَتاَب  نُفَسُكمۡ أ

نَاٖس  َعلِمَ  قَدۡ 
ُ
ۡشَ  ُُكُّ أ ْ  َبُهۡمه مَّ ْ ٱَۡشَ وَ  ُُكُوا ِزۡ  ُبوا ِ َوََل َتعۡ   ُقِ ِمن ر    ٦٠ …َثوۡ ٱللَّ

ََلٓ 
َ
ُهمۡ  أ ٓ  ُهمُ  إِنَّ َفَها   ١٣ لَُمونَ َيعۡ َوَلَِٰكن َلَّ  ءُ ٱلسُّ

ِفُونَهُ  َكَلَٰمَ  َمُعونَ يَسۡ  ِ ُممَّ َُيَر    ٧٥ لَُمونَ َيعۡ  َوُهمۡ  َعَقلُوهُ  َما دِ َبعۡ  ِمن   ۥٱللَّ

َو 
َ
َ َيعۡ  لَُمونَ ََل َيعۡ أ نَّ ٱللَّ

َ
ُ  َما لَمُ أ وَن َوَما ُيعۡ ي  ٧٧ لُِنونَ ِِسُّ

ِيُّوَن ََل  ُهمۡ َوِمنۡ  م 
ُ
ٓ  ِكَتََٰب ٱلۡ  لَُمونَ َيعۡ أ َماِّنَّ  إَِلَّ

َ
  ٧٨ َيُظنُّونَ  إَِلَّ  ُهمۡ  ِإَونۡ  أ

َِّٰٖق   ِمنۡ  ِخَرةِ ِِف ٱٓأۡل ۥَما َلُ  وۡ  َما َس َوََلِئۡ  َخَل ْ ََشَ نُفَسُهۡمۚٓ  ۦٓ بِهِ  ا
َ
ْ  لَوۡ  أ   ١٠٢ لَُمونَ َيعۡ  ََكنُوا

ُهمۡ  َولَوۡ  نَّ
َ
ْ  أ ْ ٱتََّقوۡ وَ  َءاَمُنوا ِنۡ  لََمُثوَبة   ا ٗۡ ۚٓ  ِعندِ  م  ِ َخ ْ  لَّوۡ  ٱللَّ   ١٠٣ لَُمونَ َيعۡ  ََكنُوا

عِلم و علما" بالوزن فِعل يفعل من بناء صحيح األخر، وجند على سبع 
اآليات حتمله كلمة "يعلمون" من الفعل املضارع مجع املذكر املخاطب. وعلم علما 
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الرجل أي حصلت له حقيقة العلم. و علم الشيء أي معرفته وتيقَّنه. ويف أحد 
 44علم" له معىن إدراك الشيء حبقيقته."املعاجم األخرى حميط، أن كلمة 

تعَلموَن"، أي يدل على  من األمثلة قوله تعاىل "َفاَل جتعُلوا اهلل أَندادا وأَنتم
"َفاَل جتعُلوا"، يفيد التأكيد البالغ يف وقوع بقيد خاص وجعله حاال من قوله تعاىل 

النهي بأن اإلسالم وله علم ما، كيفيا كان ال جيوز أن يتخذ اهلل سبحانه أندادا 
واحلال أنه سبحانه هو الذي خلقهم والذين من قبلهم ث نظم الكوين لرزفهم 
وبقائهم. واحلاصل من كلمة "تعلمون" أي أنك تعلم حبقيقة أن ال تعبد األصنام 

 ألنه اليضره وال ينفعه شيأ لك.
 "عرف"

ٓ  لََعَ  تيُِِحونَ َتفۡ يَسۡ  ا َجا َفُرواْ فَلَمَّ َۡ ِيَن  ا َءُهمٱَّلَّ َفُرواْ بِهِ َعَرفُواْ  مَّ   ٨٩ ۚۦٓ َۡ
ِيَن َءاَتيۡ  بۡ  رِفُونَ َكَما َيعۡ  ۥرِفُونَهُ َيعۡ  ِكَتََٰب ُهُم ٱلۡ َنَٰ ٱَّلَّ

َ
ٓ أ   ١٤٦ َءُهۡمه َنا

غۡ  اهُِل ٱۡلَۡ 
َ
ٓ أ ِف  ِمنَ  ءَ نَِيا ه افٗ ٱَلَّاَس إِلَۡ  لُونَ   َ يَۡس  ََل  بِِسيَمَُٰهمۡ  رُِفُهمَتعۡ ٱتلََّعفُّ   ٢٧٣ ا

عرف يعرف وعرفة عرفانا ِعرِفَّنا. ومجعه مذاكر خماطب من الفعل املضارع هو 
يعرفون". وكما وجدنا يف املنجد معرفة الشيء أي علمه. وأما يف احمليط فقد قيل "
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يقال: عرف ااهلل فضله أي نعمه وإحسانه.  45إدراك الشيء حباسة من حواسه،
إذ جعلت  .وهذا من املقصود أن فضل ااهلل تعاىل ال ننظره بالبصر بل بالقلب

الكلمة يف هذه األية عند مؤلف احمليط أهنا تدل على وقوع األمور احلقيقي الذي 
من َيمله النعم والرمحة واهلدى يف كتاب ااهلل. وهذه األمور ال يعلم إال حباسة 

 .حواسه،ولكن بعضهم ليكتمون هذا احلق
 

 سبح : قدس  (10
 "سبح"

ٓ  فُِك َويَسۡ  فِيَها ِسدُ َمن ُيفۡ  َِما ُس  ِدكَ َِبَمۡ  نَُسب ِحُ  نُ َوَنۡ  ءَ ٱل  ِ   ٣٠ لََكه  َوُنَقد 
ٓ  مَ ََل ِعلۡ  َحََٰنَك ُسبۡ قَالُواْ  ٓه َعلَّمۡ  َما إَِلَّ  ََلَا ن ََت  إِنََّك  َتَنا

َ
  ٣٢ ِكيمُ ٱلَۡ  َعلِيمُ ٱلۡ  أ

ُ َوَلٗ  ََذ ٱللَّ ُ  ۥۡهَحََٰنهُ ُسبۡ  اه َوقَالُواْ ٱتَّ   ۥبَل لَّ
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو   ١١٦ …ِض  ۡرَما ِِف ٱلسَّ

سبح تسبيحا: قال سبحاَن ااهلل، أي صلَّى واهلِل أي نزهه تعاىل وجمده، 
واملصدر منه يقال سبحان ااهلل أي أبرئ ااهلل من السوء، ويقال سبحان ااهلل من  
كذا أي تعجبا منه، وهو على معىن اإلضافة أي سبحان ااهلل من كذا، وهو 

بحانك أي مبا يف منصوب على أنه مفعول مطلق، ويقال أنت أعلم مبا يف س
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وسبحان ااهلل: معناه ترتيها ااهلل من الصاحبة والولد، وقيل ترتيه ااهلل تعاىل  .نفسك
عن كل ما ال ينبغي له أن يوصف، وقال: سبحان يف اللغة ترتيه ااهلل عز وجل عن 

 .السوء. سبح الرجل قال سبحان ااهلل، ويف الترتيل: كل قد علم صالته وتسبيحه
عز وجل ا السبوح والقدوس، قال ابن إسحاق: السبوح الذي  ومن صفات ااهلل

 .يرتَّه عن كل سوء. والقدوس: املبارك، وقيل الطاهر
 

 "قدس"
ٓ  فُِك َويَسۡ  فِيَها ِسدُ َمن ُيفۡ  َِما ُس  ِدكَ َِبَمۡ  نَُسب ِحُ  نُ َوَنۡ  ءَ ٱل  ِ   ٣٠ …لََكه  َوُنَقد 

وبارك عليه. قدس قدسا وُقدسًا أي طهر وتبارك. وقدس فالنا أي طهر 
واألمثلة من هذه الكلمة قدس الرجل ااهلَل أي نزهه ووصفه بكونه قدوسا، وقدس 
ااهلل طهر نفسه له. وأما يف هذه األية "وحنن نسبح ونقدس لك" أي ونطهر أنفسنا 
لك. واملصدر منه مبعىن روح القدس، وروح القدس عند النصارى االقنوم الثالث 

 .ملسلمني امللك جربيلمن االقانيم اإلهلية، وعند ا
واخلالصة مما نذكره أن الكلمة "سبح وقدس" مها اللفظان يشرتكان يف 
الداللة على املعىن التقارب يف املعىن. وال يكاد يبقى من فارق بينهما داللة املربئ 

وقول سبحان ااهلل هو مربئ عن السوء ألنه خالق العاملني ال .على الطهور بسهولة
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سنة. وأما كون القدوس فيقال باعتبار طهر وبارك عليه، و يكون السوء إال احل
  وصفه بكونه قدوس.

 (  جاء : اتى 11

 "جاء"
                               

             

جاء جيئا وجميئة. وجاء بالشيء أتى به، وجاء جيئا: اإلتيان ومن األمثلة 
جئته أي غالبين بكثرة ائ فغلبته. وحكى سبويه عن بعض العرب: هو جييك 
حبذف اهلمزة، وجاء جييئ جيئة وهو من بناء املرة الوحدة إاّل أنه وضع موضع 

فعلة بكسر اجليم. وتقول: جئت املصدر مثل الرجفة والرمحة. وإسم اجليئة على 
جيئا حسنًا وهو شاذ، ألن املصدر من فعل يفعل بفتح العني وقد شذت منه 
حروف فجائت على مفِعل كاجميئ واحمليض واملصري واملسري وغريه، وجائته أي 

وأن كلمة "جاء" يف هذه السورة كثرية جدا، ويدل على كثرية ايئ وال  46به. جئت
  .أما كون ايئ فيقال باعتبار احلصول وال َيتاج إىل صلةيقتضي جميئه بالشيء. و 

 "اتى"
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َتيۡ  َولَئِنۡ 
َ
وتُواْ ٱلۡ   ََت أ

ُ
ِيَن أ ِ َءايَةٖ  ِكَتََٰب ٱَّلَّ

ا بُِكل  ْ  مَّ   ١٤٥ .…لََتَك قِبۡ  تَبُِعوا

 ٓ ن إَِلَّ
َ
  أ

ۡ
ُ ِِف ُظلَلٖ  تَِيُهمُ يَأ ِنَ  ٱللَّ ۡ  َغَما ِ ٱلۡ  م    ئَِكةُ َمَلَٰٓ َوٱل

َ
ۚٓ مۡ َوقُِضَ ٱۡۡل   ٢١٠ ُر

أتى اتيانا ومأتا هو جاء. وجاء: قرب ودنا. وأتى عليه العبد: مربه، وأتى 
عليه الشيء: أنقده. وأتى على فالن الدهن: أهلكه، وأتى املكان الرجل: جاءه، 

فعله. والفرق بني قولك: أتى فالن وجاء فالن، أن قولك جاء فالٌن   :وأتى األمر
ى فالن يقتضي جميئة بشيء. وهلذا يقال كالم تام ال َيتاج إىل صلة، وقولك أت

جاء فالن نفسه وال يقال أتى فالن صلة، وقولك أتى فالن يقتضي جميئة بشيء. 
وهلذا يقال جاء فالن نفسه وال يقال أتى فالن نفسه، ث كثر ذلك حىت استعمل 

 47أحد اللفظني يف موضع اآلخر.
 ( وفاة : مىت 12

 "وفاة"
ِيَن  زۡ  َوَيَذُرونَ  ِمنُكمۡ  نَ ُيَتَوفَّوۡ َوٱَّلَّ

َ
زۡ  َوِصيَّةٗ  اَوَٰجٗ أ

َ
ِ َتًَٰعا إََِل ٱلَۡ  َوَِٰجِهمۡل    ٢٤٠ لِ وۡ مَّ

ِيَن  زۡ  َوَيَذُرونَ  ِمنُكمۡ  نَ ُيَتَوفَّوۡ َوٱَّلَّ
َ
بَّۡص  اَوَٰجٗ أ نُفِسِهنَّ  نَ َيََتَ

َ
  ٢٣٤ .…بِأ

 سجله كتابة عن احلفظة املالئكة ويكفُّ  اإلنسان، عمل توقف فهي :الوفاة
 اهلل إىل ويرفع رزقه منها ينزل اليت تلك السماء يف اليت أبوابه وتغلق عمله، فيطوى
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 للروح قبض اهلل توفاه حني السالم عليه عيسى سيدنا عن روي ما أما عمله،
 .املوت وقوع دون خاصة بصفة

 "ماتى"
ِنَ  َءاَذانِِهم ِِفٓ  َِٰعِِّق َحَذَر  م  َو ۡ ٱلصَّ ُ ُُمِيُۢط ِت  َموۡ ٱل ِ  َوٱللَّ  ب

َٰفِرِينَ ٱلۡ   ١٩ َك

ِن   َنَُٰكمُممَّ َبَعثۡ    ٥٦ ُكُرونَ تَشۡ  لََعلَُّكمۡ  تُِكمۡ َموۡ  دِ َبعۡ  م 

ِ َخالَِصةٗ  ِخَرةُ ٱٓأۡل ِن ِعنَد ٱللَّ ۡ ٱَلَّاِس َفَتَمنَُّواْ  ُدونِ  م    ٩٤ َصَِٰدقِيَ  إِن ُكنُتمۡ  َت َموۡ ٱل

ٓ  ُكنُتمۡ  ۡ  ُقوَب َيعۡ  َحَضَ  إِذۡ  ءَ ُشَهَدا   ١٣٣ ِدي  َبعۡ  ِمن   ُبُدونَ َتعۡ  َما َِلَنِيهِ  قَاَل  إِذۡ  ُت َموۡ ٱل

 ٓ ا حۡ  ءٖ مَّ
َ
  بِهِ  َيافَأ

َ
ِ َدٓا تَِهاَموۡ  دَ َبعۡ  َض ۡرٱۡۡل

َِٰح  يِف َوتَۡصِ  بَّةٖ َوَبثَّ فِيَها مِن ُُك  َِي   ١٦٤ٱلر 

ُم  ُۡ َحَد
َ
ۡ إَِذا َحَضَ أ ً  ُت َموۡ ٱل ۡٗ ۡ  اإِن تََرَك َخ يۡ لِلۡ  وَِصيَّةُ ٱل َِٰلَ  وَ  نِ َو

َ
  ١٨٠ …َربِيَ قۡ ٱۡۡل

ُ َبعۡ  ه َموۡ  دَ َهَِٰذهِ ٱللَّ ُ ِماْئََة ََعمٖ  تَِها َماتَُه ٱللَّ
َ
مۡ  ۥه َبَعَثهُ  ُممَّ  فَأ َۡ   ٢٥٩ … ََته ََلِثۡ  قَاَل 

 
 أو إنساناً  كان سواء احلي الكائن روح خروج هو :موتا،املوت-ميوت-مات

 ويتوقف فتخرج، تنتزع روح له األرض هذه يف حي كائن فكل نباتاً، أو حيواناً 
 .األجل لينتهي فيه احلياة عنصر خبروجها

 امليثاق : العهد  (13
 " ميثاق"
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َخذۡ  ِإَوذۡ 
َ
َٰٓ إِسۡ  بَِنٓ  مِيَثَِّٰقَ  نَاأ َ َوبِٱلۡ  إَِلَّ  ُبُدونَ َتعۡ  ََل  ءِيَل َر يۡ ٱللَّ َِٰلَ   ٨٣ … اَسانٗ إِحۡ  نِ َو

ِيَن يَنُقُضوَن َعهۡ  ِ ِمن   دَ ٱَّلَّ ٓ  َطُعونَ َوَيقۡ  ۦمِيَثَٰقِهِ  دِ َبعۡ  ٱللَّ َمرَ  َما
َ
ُ بِهِ  أ   ٢٧ ۦٓ ٱللَّ

َخذۡ  ِإَوذۡ 
َ
ٓ  قَُكمُ فَوۡ  َناَوَرَفعۡ  مِيَثََٰقُكمۡ  نَاأ وَر ُخُذواْ َما   ٦٣ …َنَُٰكمَءاَتيۡ  ٱلطُّ

َخذۡ  ِإَوذۡ 
َ
ٓ  فُِكونَ ََل تَسۡ  مِيَثََٰقُكمۡ  نَاأ مۡ دَِما ُۡ نُفَسُكم رُِجونَ ُتۡ  َوََل  َء

َ
  ٨٤… أ

َخذۡ  ِإَوذۡ 
َ
ٓ  قَُكمُ فَوۡ  َناَوَرَفعۡ  مِيَثََٰقُكمۡ  نَاأ وَر ُخُذواْ َما   ٩٣ …َنَُٰكمَءاَتيۡ  ٱلطُّ

امليثاق أصل مادة )وثق( يدل على العقد و اإلحكام ، أو مبعىن العهد 
  ذالك قوله تعاىل املؤكيد باليمني، من           او "

عاهدو اهلل عليه من االلتزم بأحكام ما شرعه هلم. وعلى هذا املعىن  ال يوفون مبا
جاء أغلب استعماال هذا اللفظ يف القرآن. الفرق بني امليثاق و لعهد ، وهو أن 

 48امليثاق توكيد العهد ، فهو أبلغ من العهد.
 "العهد"

ِيَن يَنُقُضوَن  ِ ِمن   دَ َعهۡ ٱَّلَّ ٓ  َطُعونَ َوَيقۡ  ۦِميَثَٰقِهِ  دِ َبعۡ  ٱللَّ َمرَ  َما
َ
ُ بِهِ  أ   ٢٧َۡ …ۦٓ ٱللَّ

نۡ  ٱلَِِّتٓ  َمِِتَ نِعۡ 
َ
وۡ  ُكمۡ َعلَيۡ   َُت َعمۡ أ

َ
ْ َوأ وِف بَِعهۡ  ِديٓ بَِعهۡ  فُوا

ُ
َٰيَ  ِدُكمۡ أ   ٤٠ َهُبونِ ٱرۡ فَ  ِإَويَّ

َو ُُكََّما 
َ
ْ أ ََٰهُدوا َبَذهُ  ادٗ َعهۡ  َع ِنۡ  فَرِيِّق   ۥنَّ ۡۡ  بَۡل  ُهم  م 

َ
  ١٠٠ ِمُنونَ يُؤۡ  ََل  ََثُُهمۡ أ

َذۡ  قُۡل  تَّ
َ
ِ  ِعندَ  ُتمۡ أ ُ َعهۡ  لَِف فَلَن ُيۡ  ادٗ َعهۡ ٱللَّ   ٨٠ …ۥٓه َدهُ ٱللَّ
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ِيَِِّت   َٰلِِمَي  ِديَعهۡ  َيَناُل  ََل  قَاَل  قَاَل َوِمن ُذر    ١٢٤ٱلظَّ

ٓ وََعهِدۡ  ن َمَٰعِيَل ِإَوسۡ  مَ  َۧرَِٰه إِبۡ  إََِلَٰٓ  نَا
َ
َِرا أ ٓ  ِِتَ بَيۡ  َطه  ا   ١٢٥ …َعَِٰكفِيَ ٱلۡ وَ  ئِفِيَ لِلطَّ

العهد: اجلذر اللغوي ) عهد( و العهد حفظ الشيء ومراعاته حاال بعد 
حال ومسي املوثق الذي يلزم مراعاته عهد، أن العهد ما كان من الواعد مقرونا 
بشرط، حنو لك: إن فعلت كذا، وما دمت على ذالك فان عليه. وقال بعصهم 

 49يكون من أهدمها. العهد يكون حاال من املتعاهدين وامليثاق
 

 بصر : نظر (14
 "بصر"

 َٰٓ بۡ  َولََعَ
َ
  ٧ يم  َعظِ  َعَذاب   َولَُهمۡ  ِغَشََٰوة ه  َصَٰرِهِمۡ أ
 ٓ َضا
َ
ُ بُِنورِهِمۡ  ۥَلُ َحوۡ  َما َءۡت أ ونَ ُيبۡ  َلَّ  ُظلَُمَٰ َٖت  ِِف  َوتََرَكُهمۡ  َذَهَب ٱللَّ   ١٧ ِصُ

ٓ  َولَوۡ  َهَب بَِسمۡ  ءَ َشا ُ ََّلَ بۡ  عِِهمۡ ٱللَّ
َ
ِ َشۡ  َصَٰرِهِۡمۚٓ َوأ

َٰ ُُك  َ لََعَ   ٢٠ قَِدير   ءٖ إِنَّ ٱللَّ

البصر هو ادراك العني و يطلق على القوة الباصرة ، وهو قوة  مرتبة يف 
العصبني اجملوفني ، اليت من شأهنا إدراك أشباح الصور بانعكاس الضوء فيها : إذا 
البصر هو حاسة تواصل اىل الرؤية املتكاملة للصور و املشاهد. وميكننا أن نوفق بني 
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قوة يف لعني تنقل صورة األشياء، فيدركها  هذه أآلراء إذا ذهبنا إىل أن ألإلبصار
العقل، وتلك هي الرؤية، ث َيصل العلم باملرئ، فكأهنا مراحل متتابعة، و البصر 
أداة  يف مرحالة من تلك املراحل، و لعلنا نستهدي هلذا التوفيق بأضداد تلك 

 50املعاين، فضد وضح الشيء غمض.
 "نظر"

جنَيۡ فَ  رَ يِحۡ ٱَۡلَ  بُِكمُ  َنافََرقۡ  ِإَوذۡ 
َ
غۡ  َنَُٰكمۡ أ

َ
ٓ َرقۡ َوأ نُتمۡ  نَ َعوۡ فِرۡ  َءاَل  َنا

َ
  ٥٠ تَنُظُرونَ  َوأ

ٓ  يَنُظُرونَ  َهۡل  ن إَِلَّ
َ
  أ

ۡ
ُ ِِف ُظلَلٖ  تَِيُهمُ يَأ ِنَ  ٱللَّ ۡ  َغَما ِ ٱلۡ  م    ٢١٠ …َوقُِضَ  ئَِكةُ َمَلَٰٓ َوٱل

َ َجهۡ  َٰ نََرى ٱللَّ َخَذتۡ  َرةٗ َحِتَّ
َ
نُتمۡ  ُكمُ فَأ

َ
َٰعَِقُة َوأ   ٥٥ تَنُظُرونَ  ٱلصَّ

ُف َعنۡ     ١٦٢ يُنَظُرونَ  َوََل ُهمۡ  َعَذاُب ٱلۡ  ُهمُ َخََِٰلِيَن فِيَها ََل ُيَفَّ

ۚٓ مٗ لَۡ  ُسوَهانَكۡ  ُممَّ  نُنِِشَُها َف َكيۡ  عَِظا ِ إََِل ٱلۡ  َوٱنُظرۡ أ    ٢٥٩ …ا
َهاَيَٰٓ  يُّ
َ
ِيَن َءاَمُنواْ ََل َتُقولُواْ َرَِٰعَنا َوقُولُواْ  أ ْه َوٱسۡ  نَاٱنُظرۡ ٱَّلَّ   ١٠٤ …َمُعوا

َها َبَقَرة   ۥقَاَل إِنَّهُ  ٓ َصفۡ  َيُقوُل إِنَّ َِٰظرِينَ  تَُِسُّ  ُنَهالَّوۡ  فَاقِع   ءُ َرا   ٦٩ ٱلنَّ

فالنظر هو التهديق و التقليب يف حدقة العني إلدراك الصور يف أول مراتب 
األبصر ، ث يليه األبصار حني تدرك أشباح الصور ورموزها و انعاكاساهتا مع 
حتليل العصب البصري هلا ومن ث تليه الرؤية و هي الصورة احلقيقة ملا مرت به 
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. النظر هو عبارة عن تقليب مرحال النظر  ومن بعادها البصر، وهي من لوازمة
احلدقة حنو املرئى التماسأ لرؤيته. وملا كانت الرؤية من توابع النظر ولوازمة غالبا 

 51أجري لفظ النظري على الرؤية على سبيل اطالق اسم السباب على املسبب.
  

 متم : كامل   (15
 "متم"

ْ ُممَّ  وا تِمُّ
َ
ۡ  أ َياَ  إََِل ٱلَّ ِ نُتمۡ  ِل  ٱلص 

َ
وُهنَّ َوأ َِٰكُفونَ  َوََل تَُبَِٰشُ ۡ  ِِف  َع   ١٨٧ …َمَسَِٰجدِ  ٱل

تِمَّ  ِن َشوۡ ٱخۡ وَ  ُهمۡ َشوۡ فَََل َتۡ 
ُ
  ١٥٠ َتُدونَ َتهۡ  َولََعلَُّكمۡ  ُكمۡ َمِِت َعلَيۡ نِعۡ  َوِۡل

و تِمُّ
َ
ِۚٓ  َرةَ ُعمۡ َوٱلۡ  جَّ اْ ٱلَۡ َوأ حۡ  فَإِنۡ  لِلَّ

ُ
ۡ  َِسَ َتيۡ ٱسۡ  َفَما ُتمۡ ِصۡ أ   ١٩٦ …ِي  َهدۡ ِمَن ٱل

أمتو يف هذه اآلية هو من فعل عمر أمّت/أمتم و التمام هو اسم للجزء الذي 
 والكمال ، الناقص من نقص مبا اإلتيان التمام : مجاعة يتم به املوصوف. وقال

 أنه إال اخللق تام رجل من غريه أو عربياً  السامع يفهم فال ، التمام على الزيادة
 والفضل كاحلسن التمام على زائد معىن كامل من ويفهم ، أعضائه يف النقص
 اآلخر على كل يطلق وقد. أخص فهو ، وزيادة متام فالكمال . العرضي أو الذايت
 . جتوزاً 
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وهلاذا يقال: القافية متام البيت وال يقال: كمله، ويقولون: البيت بكمله أو 
   52ي يتم به احلق.بعجتماعه، والبيت بتمامه. ويقال: هذا متام حقك للبعض الذ

 "كامل"

ة   َك تِلۡ  ه  َعَشَ َٰلَِك لَِمن لَّمۡ  ََكمِلَة  هۡ  يَُكنۡ  َٰ
َ
ۡ  ۥلُهُ أ   ١٩٦ …َراِ   ٱلَۡ  ِجدِ َمسۡ َحاِِضِي ٱل

ْ َوتِلُكۡ  ةَ ٱلۡ  ِملُوا َُٰكمۡ  عِدَّ َٰ َما َهَدى َ لََعَ واْ ٱللَّ ُ ِ   ١٨٥ ُكُرونَ تَشۡ  لََعلَُّكمۡ وَ  َوتِلَُكَب 

َُٰت َوٱلۡ  َٰلَِد وۡ  نَ ِضعۡ يُرۡ  َو
َ
  ٢٣٣…ۡهََكمِلَۡيِ  لَۡيِ َحوۡ  َلََٰدُهنَّ أ

يكمل ) كمال وكموال -قال اجلوهاري والكسر أردؤها، وزاد ابن عباد: كمل
 وقال : فهو كامل و كميل. أن كمال إسم إلجتماع أبعاض املوصوف به، قلت

 ابن وقال . وجه كل من مزيد وراءها ليس غاية إىل اإلنتهاء الكمال : احلراين
 حصل فمعناه كمل قيل فإذا ، منه الغرض فيه ما حصول الشيء كمال : الكمال

 . منه الغرض هو ما
وهلذا قال املتقلمون العقل  كمال علوم ضروريات مييز هبا القبيح من   

احلسن، يريدون إجتماع العلوم. وال يقال :متام العلوم ألن التمام اسم للجزء و 
  ۡ  َعَشَرة كَ ۡ  ِتلوهلذا كان قول تعلى " 53تام، البعض الذي يتم به املوصوف بأنه
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ۡ  َكاِمَلة " أحسن من )تامم( ألن التمام من العدد قد علم وإمنا احتمال النقص  ۡ 
 يف صفاهتا. 

 
 قسط و عدل (16

 "قسط"
َٰلُِكمۡ  َٰ قۡ  ٱ
َ
قۡ  َسُط أ

َ
ِ َوأ َهََٰدةِ  َو ُ ِعنَد ٱللَّ دۡ  لِلشَّ

َ
َلَّ  َّنَٰٓ َوأ

َ
ْ تَابُوٓ تَرۡ  أ   ٢٨٢ …ا

وإذا قيل أقسطه  54أَْقسط، النصيب بالعدل كالنصف ، وفعُلهالِقسط هو 
من الثالثي  -بفتح القاف  -فكأم قالوا أعطاه النصف الذي له، أما فعل الَقسط 

فيأيت مبعىن اجلور ، يقال : أقسط يقسط إقساطًا إذا عدل ، وقسط يقِسط إذا 
جار. والِقسط هو العدل ويأيت يف املوازين غالبًا ، ومنه مسي امليزان بالِقسطاس ، 

قال تعاىل  :                       : (. 35) اإلسرء
 وألنَّ القسط هو النصيب يف املوازين جتده يقتضي 
، إذا تقامسوه بالقسط الشيء بيننا القسمة العادلة ، والعرب تقول : تقسْطنا 
 جيري فيها من عقود ، قال تعـاىلومن القسط يف احملسوسات عروض التجارة ، وما 

:      . 
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 ""عدل

و َوََل ُهمۡ  ل  َعدۡ  َهاِمنۡ  َخذُ يُؤۡ  َوََل  َشَفََٰعة   َهاِمنۡ  َبُل ُيقۡ  َوََل  ا  ٗ َشۡي  ٖس نَّفۡ    ٤٨َن يُنَصُ

ونَ  ُهمۡ  َوََل  َوََل تَنَفُعَها َشَفََٰعة   ل  َعدۡ  َهاِمنۡ  َبُل ُيقۡ  َوََل  ا  ٗ َشۡي  ٖس َعن نَّفۡ    ١٢٣ يُنَصُ

  ِل  َعدۡ بِٱلۡ  ََكتُِب   َنُكمۡ بَّيۡ  
ۡ
ن ََكتِب   َب َوََل يَأ

َ
ۚٓ  َعلََّمهُ  َكَما ُتَب يَكۡ  أ ُ   ٢٨٢…ٱللَّ

وأصله من قوهلم  55و العدل ما قام يف النفوس أنه مستقيم وهو ضد اجلور، 
: عـدلت عـن  الطريق أعدل عنها عداًل ؛ وإمنا مسي العدل كذلك ؛ ألنه عدَل عن 
اجلور إىل القصد. والعدل يغلب عليه احلكم يف األشياء باحلق ، والقضاء بشرع 

سبحانه بـ  العدل  ، وهو باملعاين ألصق من احملسوسات ،  ااهلل ، ومنه مسي احلق
مر ، والعدل باحلكم، وغريها من اآليات مما يكون العدل  فالعدل باإلصالح كما

 فيها معنوياً ، كاقرتان العدل بالتقوى والشهادة يف احلكم
 فوق و على (17

 "فوق"
َ ََل يَسۡ  ن يَۡضِ  ۦٓ َتۡحِ إِنَّ ٱللَّ

َ
ا َمَثَٗل  َب أ   ٢٦َۡ … َۚٓقَهافَوۡ  َفَما َبُعوَضةٗ  مَّ

َخذۡ  ِإَوذۡ 
َ
ٓ  قَُكمُ فَوۡ  َناَرَفعۡ وَ  ِميَثََٰقُكمۡ  نَاأ وَر ُخُذواْ َما ةٖ  َنَُٰكمَءاَتيۡ  ٱلطُّ   ٦٣ …بُِقوَّ

َقوۡ  ِيَن ٱتَّ ْ َوٱَّلَّ ُ يَرۡ  قَِيََٰمةِ  ٱلۡ   َ يَوۡ  َقُهمۡ فَوۡ  ا ٓ زُ َوٱللَّ ِ  ءُ  ُُق َمن يََشا ۡٗ   ٢١٢ …ِحَساب بَِغ
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ٓ  قَُكمُ فَوۡ  َناَوَرَفعۡ  ِميَثََٰقُكمۡ  وَر ُخُذواْ َما ةٖ  َنَُٰكمَءاَتيۡ  ٱلطُّ ْه ٱسۡ وَ  بُِقوَّ   ٩٣ َمُعوا

فوق يستعمل يف ملكان، والزمان و اجلسم، والعدد، و املنزلة.و يف هذه األية 
بإعترب العلّو. وتقول: السماء فوق األرض، فال يقتضي ذالك ان تكون السماء من 
األرض، و فوق يقتضي حتت ، وحتته ليس منه أال ترى أنه يقال: وضعته حتت 

ال: وضعته األسفل الكوز هبذا املعىن ، ويقال: اسفل البئر ، وال الكواز ، وال يق
  56يقال حتت البئر.

 "على"
 
َ
ۡ  لََعَ  ُُكََّها ُممَّ َعَرَضُهمۡ  ءَ َمآ سۡ وََعلََّم َءاَدَ  ٱۡۡل ۢن ئَِكةِ َمَلَٰٓ ٱل

َ
سۡ  وِن   ُ ِب َفَقاَل أ

َ
ٓ بِأ   ٣١ ءِ َما

ْ َوٱسۡ  َۡبِ  َتعِيُنوا ِ   بِٱلصَّ ة لَوَٰ َٗة  إَِلَّ ع َوٱلصَّ َها لََكبِ   ٤٥ َخَِٰشعِيَ ٱلۡ  َََۡل ِإَونَّ

ْ ٱذۡ  نۡ  ٱلَِِّتٓ  َمِِتَ نِعۡ  ُكُروا
َ
ّن ِ  ُكمۡ َعلَيۡ   َُت َعمۡ أ

َ
لۡ  َوأ   ٤٧ َعَٰلَِميَ ٱلۡ  لََعَ  ُتُكمۡ فَضَّ

نَزَۡلَ  قِيَل لَُهمۡ 
َ
ِيَن َظلَُمواْ رِجۡ  لََعَ  افَأ ِنَ  ازٗ ٱَّلَّ ٓ  م  َما   ٥٩ ُسُقونَ بَِما ََكنُواْ َيفۡ  ءِ ٱلسَّ

 ۡ 
َ
ِ َما ََل َتعۡ  لََعَ  َتُقولُونَ  أ   ٨٠ لَُمونَ ٱللَّ

ِ ع َنةُ فَلَعۡ  ۚٓ َٰفِرِينَ ٱلۡ  َََۡل ٱللَّ   ٨٩ َك

َبُعواْ َما َتتۡ  ْ َوٱتَّ َيَِٰطُي  لُوا َٰ ٱلشَّ   ١٠٢ …َمََٰنه ُسلَيۡ  ِك ُملۡ  لََعَ
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الشيء على من معانيها: االستعالء. وهو لغة : العلوم و اإلرتفاع، أو تفوق 
على جمرور هبا بواسطة إجياد مصدر ذالك العامل حقيقة.  أن على الشيء منه، 
يقال : هو يف على النخلة يراد انه يف هناية قامتها، و على يقتضي أسفل، و أسفل 

 57الشيء منه.
 ( قال و كلم     18

 "قال"
  ِِف  َجاِعل   إِّن ِ  ئَِكةِ َمَلَٰٓ َربَُّك لِلۡ  َۡاَل  ُق ِإَوذۡ 

َ
ه  ِض ۡرٱۡۡل   ٣٠…َخلِيَفٗة

ۢن ـ َاَد ُ َيَٰٓ  قَاَل 
َ
سۡ  ُهمبِئۡ أ

َ
ٓ بِأ   ٣٣ …ئِِهۡمه َما

نُفَسُكم ُتمۡ َظلَمۡ  إِنَُّكمۡ   ِ َيََٰقوۡ  ۦِمهِ ُموََسَٰ لَِقوۡ  قَاَل  ِإَوذۡ 
َ
ِ  أ ُم ب ُۡ َاذِ   ٥٤ .…ٱت ِ

تَسۡ  قَاَل 
َ
دۡ  ِدلُونَ تَبۡ أ

َ
ِي ُهَو أ ِ  َّنَٰ ٱَّلَّ ۚٓ ب  ۡٗ ِي ُهَو َخ ْ ٱهۡ  ٱَّلَّ   ٦١ …لَُكم فَإِنَّ  اِمۡصٗ  بُِطوا

  ۦٓ ِمهِ ُموََسَٰ لَِقوۡ  قَاَل  ِإَوذۡ 
ۡ
َ يَأ مۡ إِنَّ ٱللَّ ُۡ ن ُمُر

َ
ْ تَذۡ  أ ه  ََبُوا   ٦٧َۡ … اه  َبَقَرٗة

َها َبَقَرة   ۥإِنَّهُ  قَاَل  ُٗ  َذلُول   َلَّ  َيُقوُل إِنَّ ِ   تُث
َ
  ٧١ …ُمَسلََّمة   َث رۡ ٱلَۡ  ِق َوََل تَسۡ  َض ۡرٱۡۡل

ه إِّن ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِمامٗ  قَاَل  ِيَِِّت   َوِمن قَاَل  ا   ١٢٤ .…ِديَعهۡ  َيَناُل  ََل  قَاَل  ُذر 

ِيَِِّت   قَاَل  َٰلِِمَي  ِديَعهۡ  َيَناُل  ََل  قَاَل  َوِمن ُذر    ١٢٤ٱلظَّ
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قال يقول قواًل معناه الكالم على الرتتيب، وهو عند احملقق كل لفظ قال له 
ناقصا. والقول هو ما مل يكن مكتفيا بنفسه وهو اجلزء من اجلملة.  اللسان تاما أو 

هبا ما كان   يف كالم العرب إمنا وقعت على أن حتكي وقال سبويه واعلم أن قلت
كالما ال قواًل، يعين بالكالم اجلمل كقولك زيد منطق وقال زيد. ويعين بالقول هو 

  .ولك زيد منطقاأللفاظ املفردة اليت تبىن الكالم منها كزيد من ق
فأما جتوَّزهم يف تسميتهم اإلعتقاد واآلراء قواًل فألن اإلعتقاد فال يعرف إال 
بالقول، أو مبا يقول مقام القول من شاهد احلال. فلما كانت ال تظهر إال بالقول 
مسيت قواًل إذا كانت سببا له. وإذا أجاز أن يسمى الرأي واإلعتقاد قوال. وإن مل 

سميتهم ما هو أصوات قوال أجدر أال ترى أن الطري هلا هدير يكن صوتا وكان ت
 58واحليض له عطيط واإلتساعلها أطيط والسحاب له دوي.

يف كالمه تعاىل اإلنسان وغريه، فقال تعاىل يف  وأما لفظ القول فقد عم
مورد وقال تعاىل يف  مورد اإلنسان "َو قـُْلَنا يآ آَدُم اْسُكْن اَْنَت َوَزْوُجَك اجْلَنََّة"

،  و كذلك القول "جاِعٌل يِف ااَلرِض خِليَفةً  لِْلمآلِئَكِة ِإين وِإْذ قَاَل ربك،  املالئكة
 يف ما ينسب إىل نوع احليوانات العجم من القول يف القرآن كقوله تعاىل: "قَاَلت
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واحلاصل أن القول يستخدمه ااهلل للعاقل  ". منَلٌة يآ أَيها النمُلة ادخُلوا مساِكنُكم
 59.ه. وأن القول منه تعاىل اجياد أمر يدل على املعىن املقصودوغري 

 "كلم"
لۡ  َك تِلۡ  َٰ  َضُهمۡ َبعۡ  َناٱلرُُّسُل فَضَّ ِنۡ  ٖض  َبعۡ  لََعَ ن ُهمم  ُ لََّم كَ  مَّ   ٢٥٣ٱللَّ

ِنۡ   ِفُونَهُ  َكَلَٰمَ  َمُعونَ يَسۡ  ُهمۡ م  ِ ُممَّ َُيَر    ٧٥ لَُمونَ َيعۡ  َوُهمۡ  َعَقلُوهُ  َما دِ َبعۡ  ِمن   ۥٱللَّ

ِيَن ََل َيعۡ  وۡ  يَُكل ُِمَنا ََل ُموَن لَوۡ لَ َوقَاَل ٱَّلَّ
َ
ُ أ   ٱللَّ

ۡ
ٓ تَأ ه  تِيَنا   ١١٨ …َءايَة 

ُ يَوۡ  يَُكل ُِمُهمُ إَِلَّ ٱَلَّاَر َوََل  ِيِهمۡ  قَِيََٰمةِ ٱلۡ   َ ٱللَّ ِلم   َعَذاب   َولَُهمۡ  َوََل يَُزك 
َ
  ١٧٤ أ

الكالم هو القول، وقيل الكالم هو ما ويف لسان العرب قال ابن سيده أن 
كان مكتفيا بنفسه وهو اجلملة. وقال سبويه اعلم أن قلت يف الكالم على أن 

اما كان كالما ال قواًل. ومن أدل الدليل على الفرق بني الكالم والقول إمجاع  حتكي
موضع الناس على أن يقولوا القرآن كالم ااهلل، وال يقولوا قول ااهلل وذ. لك أن هذا 

ضيق متحرر ال ميكن حتريفه وال يسوغ تبديل شيء من حروفه، فعرب لذلك عنه 
 60.بالكالم الذي ال ميكن إال صوتا تامة مفيدة
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وقال أبو احلسن: أن الكالم هو اجلمل املرتكبة، وعند اجلوهري الكالم اسم 
جنس يقع على القليل والكثري. وعند النحاة الكالم هو اللفظ املركب املفيد 

 61الوضع.ب
ُهْم َمْن َكلََّم اهللُ" يدل على وقوع التكليم منه لبعض  ث إن قوله تعاىل  "ِمنـْ

الناس يف اجلملة، أي أنه يدل على وقوع أمر حقيقي من غري جماز ومتثيل وقد مساه 
 .ااهلل يف كتابه بالكالم، وسواء كان هذا االطالق إطالقا حقيقيا أو إطالقا جمازيا

ي كالم ااهلل الذي يدل على أن ما خص ااهلل به أنبيائه ورسله ومن األمور احلقيق
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               من                                                                                                                           

النعم اليت ختفي على إدراك غريهم من الناس مثل الوحي والتكليم ونزول الروح 
ومشاهد اآليات اإلهلية الكربى، أو أخربهم به كامللك والشيطان واللوح  واملالئكة

 اآليات اخلفية على حواس الناس.  والقلم وسائر
 ن الكالم تفهيم ما يف الضمري باألصوات املؤتلفة الدالة عليه بالوضعواحلقيقة أ

واالعتبار إمنا يتم يف اإلنسان وهو واقع يف ـرف االجتماع، ورمبا حلق به بعض 
 .احليوان مما لنوعه حنو اجتماع وله شيء من جنس األصوات أنواع
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معه، فلو كان وأما اإلنسان يف غري ـرف اإلجتماع التعاوين فال حتقق للكالم 
إنسان واحد من غري أي إجتماع فرض مل متس احلاجة إىل التكلم قطعا لعدم  ث

إىل التفهيم والتفهم، وكذلك غري اإلنسان مما ال َيتاج يف وجوده  مساس احلاجة
 62واحلياة املدنية كامللك والشيطان مثال. إىل التعاون اإلجتماعي

 
 مجع و كل  (18

 "مجع"
ا ِِف   َخلََِّق لَُكم مَّ

َ
ٓ  َتَوىَٰٓ ُممَّ ٱسۡ  اََجِيعٗ  ِض ۡرٱۡۡل َما َُٰهن   ءِ إََِل ٱلسَّ ى   ٢٩َۡ …فََسوَّ

ْ ٱهۡ  َناقُلۡ  ه ََجِيعٗ  َهاِمنۡ  بُِطوا   ا
ۡ
ا يَأ ِ  تَِينَُّكمفَإِمَّ ِن    ٣٨… ُهَدايَ  تَبِعَ  َفَمن ىُهدٗ  م 

يۡ 
َ
ْ  َما نَ أ   تَُكونُوا

ۡ
ُ  بُِكمُ  تِ يَأ ۚٓ ٱللَّ ِ َشۡ  ََجِيًعا

َٰ ُُك  َ لََعَ   ١٤٨ قَِدير   ءٖ إِنَّ ٱللَّ

ْوَلَٰٓ كُ  َوَماتُواْ َوُهمۡ 
ُ
ار  أ ۡ  َنةُ لَعۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  ئَِك فَّ ِ َوٱل َۡجَ َوٱَلَّاِس  ئَِكةِ َمَلَٰٓ ٱللَّ

َ
  ١٦١ عِيَ أ

 الكلية على وليس واإلجتماع اجلمع على داللة هي اجلميع : مجيع لفظ
 بعضها مع جمتمعة األشياء أو الناس فيها يكون اليت احلالة هبا ويقصد ، والشمولية

 احلالة على القصد فيكون احلاضرين مجيع نقول فعندما ، والزمان املكان نفس يف
 . الزمان ونفس املكان نفس يف جمتمعني فيها يكونوا اليت
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 حلساب تعمل السيارة أن أي األسرة( جلميع ملك السيارة (نقول وعندما
 استخدام األسرة من واحد فرد يُريد فعندما ، حدة على فرد لكل وليس اجلمع

 وليس للجميع ملك السيارة ألن له ُيسمح فال اجلميع ضد فردية ملصلحة السيارة
 63. للُكل

 "كل"
ٓ  َولَوۡ   َهَب بَِسمۡ  ءَ َشا ُ ََّلَ بۡ  عِِهمۡ ٱللَّ

َ
َٰ  إِنَّ  َصَٰرِهِۡمۚٓ َوأ َ لََعَ   ٢٠ قَِدير   ءٖ َشۡ  ُُك ِ ٱللَّ

نَاٖس  ُُكُّ  َعلِمَ  قَدۡ 
ُ
ۡشَ  أ ْ  َبُهۡمه مَّ ْ ٱَۡشَ وَ  ُُكُوا ِزۡ  ُبوا ِ َوََل َتعۡ   ُقِ ِمن ر  ْ َثوۡ ٱللَّ   ٦٠َۡ .… ا

لَمۡ 
َ
نَّ  لَمۡ َتعۡ  أ

َ
َٰ  أ َ لََعَ   ١٠٦ قَِدير   ءٖ َشۡ  ُُك ِ ٱللَّ

ُ  ۥه َحََٰنهُ ُسبۡ    ۥبَل لَّ
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو   ِض  ۡرَما ِِف ٱلسَّ

ُ  ُُك   َٰنُِتوَن  ۥلَّ   ١١٦َق

ه  ُهوَ  َهة  وِجۡ  َولُِك ٖ  َها ِ ْ ٱسۡ فَ  ُمَول    ١٤٨ِۡ…َرَٰتيۡ ٱلَۡ  تَبُِقوا
ۡ  يِف َوتَۡصِ  بَّةٖ َدٓا ُۡل ِ ك ِمن فِيَها َوَبثَّ  تَِهاَموۡ   يَِحاِب ٱل َِٰح َوٱلسَّ َِي رِ ٱلر    ١٦٤ َبۡيَ  ُمَسخَّ

ۢن
َ
ِاْئَةُ  ُبلَةٖ ُسۢن ُُك ِ  ِِف  َسَنابَِل  عَ َسبۡ  َبَت َۡت َكَمَثِل َحبٍَّة أ   ٢٦١ …َحبَّةٖ   م 

َ َلُ  ا تَبَيَّ عۡ  ۥفَلَمَّ
َ
نَّ  لَمُ قَاَل أ

َ
َٰ  أ َ لََعَ ِ ٱللَّ

  ٢٥٩ قَِدير   ءٖ َشۡ ُُك 
، و أصل الكل من قولك : ، أن الكل عند بعضهم هو اإلحاطة بااألجزاء

تكلله أي أحاط به، و منه اإلكليل مسي بذالك إلحاطتة بالرأس ، قال : وقد 
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باألبعاض يف قولك: كل الناس، ويكون الكل ابتداًء توكيدا  يكون الكل: اإلحطة 
 كما قال تعاىل :   كما يكون أمجعون إال أنه يبدأ يف الذكر ب ) كل(

           :(  ألن ) كال( تلى العوامل و يبدأ به، 30) احلجر 

 و أمجعون ال يأيت إال بعد مذكور.

والصحيح أن الكل يقتضي اإلحاطة باألبعاض، واجلمع يقتضي األجزاء ، 
أال ترى أنه كما جاز أن ترى مجيع أبعاض اإلنسان جاز أن تقول: رأيت كل 
اإلنسان، وملا مل جيز أن ترى مجيع أجزائه: مل  جيز أن تقول: رأيت مجيع اإلنسان، 

) كال (، أال ترى أن و أخرى فإن األبعاض تقتضي ) كال( واألجزاء ال تقتضي
األجزاء جيوز أن يكون كل واحد منها شيأ بانفراده وال يقتضي ) كل (، وال جيوز 
أن يكون كل واحد من أبعاض شيأ بانفراده ألن البعض يقتضي) كال ( و 

 64مجلته.

 قائمة الفاظ و المترادفات

 رقم اآلية املعىن املرتادفت املعىن الفاظ حمل
 387/خوف يشوبه  خشيةتأمل النفس من  خوف فعل
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 تعظيم العقاب
الطريق الوضيح  صراط اسم

أو طريق احلق  
الذي ال اعو 

 جاج فيه

 142153/  الطريق املسلوكة سبيل

يدل على وقوع  بعث اسم
األمر ملن بعث 

ااهلل له من القوم، 
ويبلغ احلق لألمة، 

اليبلغ له إال 
 حممد رسول ااهلل.

َيتمل على  أرسل
الشخص اخلاص، 
الذي يتابع أخبار 

 الذي بعثه.

/257151 

وهو اسم ملا شرع  ملة اسم
اهلل تعاىل لعباده 

على لسان 
 األنبياء.

ما يذهب إليه  دين
اإلنسان و يعتقيد 
أنه يقربه اىل اهلل و 

إن مل يكن فيه 
 شرائع.

/130132 

 على ُتطلق سنة اسم
 الصعبة الّسنوات

 مّرت اليت

 الّرخاء أيّام على عام
 والعطاء.

/96259 
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 والشّدة باجلدب
 الّناس. على

والبغي  هو ذنب إث اسم
ذنبا  احلق. بغري

اهلل أي يعمله 
الناس اهلل أن ال 
 يقيم حدود ااهلل

امليل إىل اإلث، قيل  جناح
 .هو اإلث عامة

واجلناح ما حتمل 
 .من اهلم واألذى

/173158 

والعمل يستعمل  عمل فعل
 يف العمل الصاحلة

 و السيعة

التأثري من جهة  فعل
مؤثر وهو عام ملا 
كان بإجادة أو 

غري إجادة وملا كان 
 بعلم أو غري

علم و قصد أو  
 .غري قصد

/2524 

ابتدع الشيء  خلق فعل
مل  على مثال
وكل  .يسبق إليه

شيء خلقه ااهلل 
تعاىل فهو مبتدئه 

صنعه أي أوجد  جعل
من املوجود  الشيء
 قبل.

 

22/29 
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على غري مثال 
 .سِبق إليه

 
إدراك الشيء  علم فعل

 حبقيقته.
إدراك الشيء  عرف

 .حباسة من حواسه
/26146 

بإعتبار طاهر  قدس مربئ عن السوء. سبح اسم
 وبارك اليه.

/3230 

تستعمل ملا فيه  جاء فعل
 مشقة عما

 

تستعمل للمجيء  أتى
بسهلة ويسر و منه 

االملتياء و هي 
 الطريق املسلوكة

/211210 

 عمل توقف وفاة فعل
 ويكفُّ  اإلنسان،
 احلفظة املالئكة

 سجله كتابة عن
 عمله فيطوى

هو حروج الروح  مىت 
الكائن احلي سواء 

كان إنسانا أو 
حيوانا أو نباتا، 
فكل كائن حي 

يف هذه األض له 
روح تنتزع فتحرج ، 

ويتوقف خبروجها 

/24056 
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عنصر احلياة فيه 
 لينتهي األجل.

عقد و يدل على  ميثاق اسم
اإلحكام، أو 
مبعىن العهد 

 املؤكيد باليمني.

مبعىن الوصية، و  عهد
الضمان وألمر، 
 والرؤية و املنزل.

 

/2727 

هو ادراك العني و  بصر  فعل
يطلق على القوة 

الباصرة. وهو قوة  
مرتبة يف العصبني 

 اجملوفني .

تقليب البصر و  نظر
البصرية إلدركى 

الشيء ورؤيته وقد 
 يرى التأمل و

 الفحص.

/1769 

اسم للجزء الذي  متم اسم
 يتم به املوصوف.
لتمام اإلتيان مبا 
 نقص من الناقص

اإلنتهاء إىل غاية  كمل
ليس وراءها مزيد 

 .من كل وجه 

/196196 

هو النصيب يف  قسط فعل
املوازين جتده 

يقتضي القسمة 
 العادلة

يغلب عليه احلكم   عدل
 .يف األشياء باحلق

/282282 
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حر 
 ف

بإعترب العلّو.و  فوق
مكان العايل. و 
 فوق ال تالتصق.

االستعالء، او  على
أو بإعترب العلّو. 

تفوق الشيء على 
جمرور هبا بواسطة 

إجياد مصدر ذالك 
 العامل حقيقة.  

/635 

هو ما مل يكن  قال فعل
مكتفيا بنفسه 
وهو اجلزء من 

 اجلملة.  

 هو اجلمل املرتكبة كلم
اللفظ املركب املفيد 

 بالوضع  

/3075 

اإلحاطة  كل اسم
 باألبعاض

 2960/ اإلحاطة بااألجزاء مجع
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 الباب الخامس

 الختامة 
 الفصل األول : الخالصة

شيء تبع شيئا فهو  الرتادف يف اللغة التتابع، وأردفه أي أركبه خلفه، وكل .1
ردفه. و املرتادف: هو الفاظ املفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد. ما  
کان معناه واحدًا وأمساؤه کثرية وهو ضد املشرتك، أخذ من الرتادف الذی 
هو رکوب أحدخلف آخر، کأن املعنی مرکوب واللفظان راکبان عليه کالليث 

 واألسد.
املعاين اآليات القرآنية يف سورة  لبقرة و اكتشفتويوجد يف سورة املرتادفات ا .2

آية، فبناء على ذلك نفتح التفريق على اآليات  40البقرة اليت حتملها 
القرآنية اليت تشتمل الكلمات املرتادفات يف هذه السورة وحتليلها. ومن أمثلة 

الكلمة خلق وجعل مرادفان يف  :الرتادف مبعىن التقارب يف املعىن، منها
ة حوف و خشية،صراط و سبيل، بعث و أرسل، ملة و دين، سنة و الكلم

عام، اث و جناح، علم و عرف، سبح و قدس، جاء و أتى، وفاة و مىت، 
 ميثاق و وعد، بصر و نظر، تام و كاملة، فوق و على، قسط و العدل.
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 : اإلقتراحات الفصل الثاني

 ومن بناء على نتائج البحث، فتقدم الباحثة بعض اإلقرتاحات فيما يلي:  
جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر هي احد اجلامعة اليت هتتم  .1

بالعلوم الدينية خصوصا يف العلوم اإلسالمية. و املصدر العلوم اإلسالمية 
هي القرآن و احلديث النبوي، و مها مكتوبان باللغة العربية، فلذالك ينبغي 

 هلا أن هتتم باللغة العربية امتاما كبريا. 
احثة لقسم تدريس اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية ترجو الب .2

 احلكومية مكاسر أن يرفع شغف الطالب يف رغبة اللغة العربة.
ترجو الباحثة إىل طالب لقسم تدريس اللغة العربية جبامعة عالء الدين  .3

اإلسالمية احلكومية مكاسر أن يرفعوا شغفهم يف قراءة الكتب عن اللغة 
    العربية.    

فينبغي أن يبحث الطالب عن اللغة اليت تتعلق بالداللة السياقية خصوصا  .4
    .احلديث، ألمها من الكالم الصادق يف القرآن أو
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