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Abstract 

The author focuses his thesis research of antonyms and synonyms contained in verses 

about education and teaching in the Qur'an with the study of simantic analysis, the 

discussion of antonyms and synonyms by dividing into three groups, namely groups of 

nouns, verbs, as well as letters.And the purpose of this study is: to find out the words 

and meanings of antonyms and synonyms contained in the verses of education and 

teaching in the Qur'an. This thesis uses library research method. This study uses a 

qualitative approach. This study analyzes linguistically about antonyms and synonyms, 

and analyzes the meanings of antonyms and synonyms contained in educational and 

teaching verses in the Qur'an and explains their meanings by analyzing Arabic 

dictionaries and the opinions of experts. interpretations and books on understanding the 

Arabic language. And how to analyze this data using simantic analysis.The results 

showed that 1. There are 16 antonym words in the verses of education and teaching in 

the Qur'an, divided into 8 nouns, 5 in verbs, 3 in letters. And there are synonymous 

words in the verses of education and teaching in the Qur'an as many as 6 words, 

divided into 2 nouns, 3 in verbs, 1 in letters. 2. The meaning of antonyms in the verses 

of education and teaching in the Qur'an include: In the noun "Al-Bait" it means 

Kaaba, Residence, Graveyard. In the verb "Banainaa" it means we lift, strengthen, 

make. The letter "An" means explanation, masdar. The synonyms for the verses of 

education and teaching in the Qur'an include: On the noun "Ar-Rawasi" and "Al-

jibal". In the verb "Fahima" and "Faqiha". On the letters "Inna" and "Anna". 

Keywords:  Antonyms And Synonyms, Semantic Analysis 

 
 مةدقامل

حمد صل هللا عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى  ـالقرآن هو كالم هللا املنزل على نبيه م

إلى صراط املستقيم,  بالتواتر, والدستور للمسلمين ال ريب فيه, والتعاليم    1النور ويهديهم  واملنقول 

أنواع مسائلها, ومنبع العلوم لم يكن جافا   اإلسالمية األساسية فى كل ناحية املعيشة اإلنسانية و فى

م ويْدرس حكمة  فيه. 
َّ
 ملن يأخذ ويتعل

 
  .(Islamic Books, 2000)مباحث يف علوم القرآن قطان, مناع ال 1
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التربية والتعليم. والقرآن   التى لم تكن خلوة أو فارغة من بحث األمة هي مسألة  من املسائل 

القرآن بحثا دقيقا و تدرس درسا   إذا تبحث األمة  فى حياتنا.  التربية والتعليم أمر مهم  قد أشار أن 

بع العلوم لتطور التربية  يقا, فستجد فيه التعاليم اإلسالمية األساسية من التربية التى تكون منعم

 الصنعة.

اإلنسان,   العقل  حرمة  عن  تدل  اآليات  منها  والتعليم  بالتربية  تتعلق  التى  آيات  القرآن  وفى 

, وهي كلمة  وشرح هارون نساتيون أن فى القرآن سبع كلمات تستعمل و تدل على أن العقل أمٌر م همٌّ

ِهَم"
َ
َر" وكلمة "ف

َّ
ك
َ
ذ
َ
ِقَه" وكلمة "ت

َ
َر" وكلمة "ف

َّ
َفك

َ
َر" وكلمة "ت َدبَّ

َ
َر" وكلمة "ت

َ
ظ

َ
"  تالوكلمة "  "قرأوكلمة "  "ن

َل". 
َ
تعّبر للعقل هي:    2وكلمة "َعق وقال شاهدين كلمة "عقل" ذكرت سبعة وأربعين مّرة. وكلمة اآلخر 

النهى. أولى  األلباب,  الفعل وشر   3أولى  تستعمل من  أكثرها  القرآن  فى  العقل  كلمة  أن  الفّتاح  ح عبد 

 4وقليل تستعمل من اإلسم. تدل أن العقل تفكر وليس العقل دماغ من اإلسم.

لغات    تميزت عن  العربية  اللغة  العربية ألن  باللغة  أي  بلسان عربي  الكريم  القرآن  وأنزل هللا 

َصِح اللغِة العالم بكثرة ألفاظها و غزارِة معانيها وَ 
ْ
ف
َ
ْوَسَعَها, وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم  أ

َ
وأْبَيَنَها وأ

ْوَن" 
ُ
ْعِقل

َ
ْم ت

ُ
َعلك

َ
ا ل ْرآًنا َعَرِبيًّ

ُ
نُه ق

ْ
َزل
ْ
ن
َ
ا أ . ومن تلك اآلية القرآنية, ال شك بأن  5بالنفوس, قال هللا تعالى: "ِإنَّ

 .اللغة العربية هي أساس مهم لفهم القرآن الكريم

ربية فنونها و مهاراتها، وال يتم اكتساب اللغة العربية إال بامتالك املرء هذه الفنون  وللغة الع

و   املحادثة  تطلق  وحين  والكتابة،  والقراءة  واملحادثة  االستماع  في  تنحصر  فاملهارات  واملهارات، 

األ باستخدام  أو  بالكلمات  الفهم   و  الفكرة  عن  التعبير  بها  يقصد  اللغوي  املجال  في  لفاظ  الكتابة 

 أو الداللة املفهومة و الصحيحة.  الصحيحة و املعانى

وعلم الداللة هو دراسة املعنى أو العلم الذي يدرس املعنى ذلك الفرع من علم الداللة الذي  

يتناول نظرية املعنى ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها فى الرمز حتى يكون قادرا على  

املعنى.  ه   6حمل  الداللة  هذه  علم  أهم  من  وهو  اللسانيات.  أو  اللغويات  أو  اللغة  علم  من  فروع  و 

 
 .(2013) ”ل والوحي وانعكاساهتا الفكرية والرتبويةأحالم مطالقة, “العالقة بني العق  andعماد الشريفني 2

 .(.n.d) ”جالد، ماجد, “السؤال و أغراضه الرتبوية يف القرآن الكري  3

. كلية العلوم 2جامعة اجلزائر  ,PhD Thesis) ”صباح, “وضعية تدريس الرتبية اإلسالمية يف املدرسة األساسية  andبطوش 4
 .(2007اإلنسانية و اإلجتماعية, 

 ”, Transcultural Journal of Humanitiesد./وائل, “العقل والوحي واآلخر الديين من منظور إسالمي  andفاروقد/وائل  5
and Social Sciences 1, no. 3 (2021): 148–157. 

6Siti Masyithoh, “( 4تغري املعىن )من مباحث علم الداللة, no. 1 (2012):  Jurnal Al Bayan UIN Raden Intan,” 
73849. 
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الرئيسية   الوظيفة  هو  الذى  املعنى  في  يبحث  ألنه  مهّم  فهو  واحد.  آن  في  وأمتعها  وأعقدها  الفروع 

 شترك اللفظي و املترادف اللفظي. وإحدى املعنوية في بحوث علم الداللة هو امل  7للغة.

ت التربية و التعليم هناك ألفاظ املشتركة واملترادفة فالبحث فيها  وفى القرآن الكريم من اآليا 

مهم جدا لكي ال يخطأ املدّرسون والطالب فى فهمها واستخدمها, وال يجهل املدّرسون والطالب الذي  

 يفض ي إلى الفهم السيئ لنصوص الكتاب والسنة.  

رس  الناطقون بغيرها فى املدا  إنها لغة ثانية تدرس بهاباللغة العربية و   ونظرت أن القرآن أوحي

فى وطننا إ واملعوقات  واملعاهد اإلسالمية  مها صادفتهم املشكالت 
ّ
تعل أن من خالل  ندونسيا, والشك 

والخطيئات فى تعليمها وقراءتها ومحادثتها عن كلمات أو ألفاظ متشابهة فى النطق ولكنها مختلفة فى 

ر لها داللة واحدة )املترادف اللفظى(, وهكذا كما  الداللة )املشترك اللفظى( و عن وجود كلمتين فأكث

مها تمكينهم القدرة على استعمال قواعد  
ّ
ال ينبغى لدارس ى اللغة العربية, ألن الهدف الرئيس ي من تعل

ماع والكالم والقراءة و  اللغة العربية الصحيحة و إلى تنمية املهارات اللغوية األربعة على سواء : االست

 الكتابة. 

اخت الواحدة  ومهمة  الكلمة  تكون  أن  هو  اللفظى  املشترك  ألن  اللفظى  املشترك  املوضوع  يار 

تكون   أن  اللفظى هو  املترادف  الواحدة ذات معان مختلفة, ومقابله  الكلمة  إن  أي  املعانى,  متعددة 

 8كلمتان أو أكثر ذات معنى واحد. 

لفظ "اذكروا"  هو فعل   وضابط املسألة فى تلك اآليات التربية و التعليم عند رأي الباحث فى

ذكر   منها:  مقامها  على حسب  املختلفة  املعانى  فيه  يشتمل  الذى  اللفظى  املشترك  فى صنف  يدخل 

والحفظ. والطاعة,  الخمس,  والصلوات  فى   9اللسان,  يدخالن  فعالن  هما  ِهَم" 
َ
"ف و  ِقَه" 

َ
"ف لفظ  وفى 

َعِلَم.  صنف املترادف اللفظى  وبالنسبة ماقدمه الباحث فوق فأراد    10ألن فيهما معني واحدا ومعناه 

القرآن  فى  والتعليم  التربية  آيات  من  اللفظى  املترادف  و  اللفظى  املشترك  عن  يبحث  أن  الباحث 

 الكريم. 

"املشترك اللفظى واملترادف اللفظى  من تلك املشكلة, أخذ الباحث موضوع البحث بالعنوان :  

 .)دراسة تحليلية داللية ( ية و التعليم فى القرآن الكريم" ت التربمن آيا 

  

 المنهجية 

 
 .(2014) ”كالمتة, “الدرس الداليل يف كتاب علم الداللة ألمحد خمتار عمر  andلومس 7

8Masyithoh, “( تغري املعىن )من مباحث علم الداللة.” 

  s, 2003).(Islamic Bookموسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكري و السنة املطهرةيوسف احلاج أمحد,  9

 .(2018) ”.هـ( من خالل معجمه املصباح املنري770بوشنة, “تداولّية اخلطاب التعليمي عند أيب العبّاس الفّيومي )ت  andعمر 10
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. يقصد به استخدام  (Library research)هذا البحث هو "البحث املكتبي"ل   واستخدم الباحث

 11املصادر املكتبى للوصول إلى املعلومات املسجلة وهى معرفة عامة. 

يستخدمه الباحث هو املدخل النوعي وهو منهجية فى البحث فى العلوم  ومدخل البحث الذى  

ويستخدم الباحث    12اإلجتماعية تركز على وصف الظواهر والفهم األعمق عما يتعلق بهذا البحث.

املدخل النوعى لنيل البيانات العميقة التى تتضمن املعنى. املعنى هو املعنى الحقيقى, البينات النهائية  

 13ء البيانات الظاهرة. هو قيمة ورا

عن  ا سبأ ومن   الضابطة  الصحيحة  املعلومات  طلب  ألن  املدخل  هذا  الباحث  استخدام  ب 

الكريم القرآن  فى  التعليم  و  التربية  آيات  من  اللفظى  واملترادف  اللفظى  الباحث    ,املشترك  ويقصد 

يعني موافقا على الواقع في    عرض املعلومات والحصول على النتائج مؤسسا على الظواهر املوجودة

 البحث. هذا

س الذي  البيانات  تحليل  أسلوب  املضمون.  وأما  تحليل  أسلوب  هو  الباحث  يستخدمه 

املضمون   تحليل  املضمونة    (Content Analysis)وأسلوب  األفكار  لتحليل  املنظم  أسلوب  هو 

 ملتصلين املختارين. وتصنيفها أو أنه وسيلة املراقبة أنماط االتصال املختلفة وتحليلها من ا

 

 يجة البحث والمناقشة نت

 معانى املشترك اللفظى فى مجال األسماء هى: -1

 مرجع  -أ

وأّما فى املعاجم ذات املعنى محل   و مرّد.رجمة القرآن بمعنى مصير و معاد  كلمة "مرجع" فى ت

 كتاب يرجع إليه, امللجأ.  أسفل الكتف.الرجوع, 

هللا   إلى  هو  "مرجع"  معنى  تحليل  غيره    –وأما  إلى  الدنيا    -ال  الحياة  هذه  بعد  الناس  مرجع 

اإلختصاص,   هو  بالغى  لقصد  )مرجعكم(  املبتدأ  على  ربكم(  إلى  جملة:  )شبه  الخبر  قّدم  بالبعث, 

اآلخرة  فمرجع الناس إلى هللا وحده دون سواه. وأما تحليل معنى "مصير" هو املرجع النهائى للجزاء فى  

صيرا   يصير  صار  منه  والفعل  لقائه.  من  مفر  وال  حسابه  من  مهرب  فال  بعمله,  عامل  كل  فيجازى 

ومصيرا, املصير: اإلنتهاء إلى مكان ال يتغير أو انتهى إلى حال معّين, )فبئس املصير( أي قبحت النهاية  

يل معنى "معاد" هو إلى مكة,  التي انتهوا إليها, )بئس( كلمة ذّم, واملصير هو املخصوص بالذم. وأما تحل

ومعاد الرجل بلده ألنه ينصرف منه ثم يعود إليه. فعندما وصل النبي الجحفة وهو فى طريقه مهاجرا  

إليها فاتحا منتصرا, عاد يعود   البشرى بأن هللا سيعيده  إليها, فجاءته  إلى املدينة ذكر مكة فاشتاق 

 
مروان عبد المجيد, “أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية” )موسسة الوراق,   andإبراهيم 11

2000). 
12Ibid. 

13 H. Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan (Prenada Media, 2016). 
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امل إليه  يكون  كل شيئ  أو اسم  عودا ومعادا: رجع, واملعاد  أو اسم زمان  ميمي  إما مصدرا  صير, وهو 

الذى   عمله  إلى  يرد  أحد  فكل  للجزاء,  املوت  بعد  إلى هللا  الرجوع  هو  "مرّد"  معنى  تحليل  وأما  مكان. 

فى درس مبحث من   إليه لالستفادة منه  إليه" هو كتاب يرجع  عمله. وأما تحليل معنى "كتاب يرجع 

ره. وأما تحليل معنى "امللجأ" هو ال عاصم لهم المانع لهم  املباحث, وجمعه مراجع الكتاب أي مصاد 

وال حافظ لهم من هللا أي من غضبه إال هللا أي إال بالرجوع إليه باالستغفار والتوبة ثم تاب عليهم  

 ليتوبوا. اللملجأ: ما يعتصم به )ما يحتمى به( من الخطر, لجأ إليه: اعتصم وامتنع به. 

 البيت -ب 

عجم ذات املعنى املفى  و أّما    ن بمعنى الكعبة وهو اسم غالب لها,القرآ  كلمة "البيت" فى تفسير

َمَدٍر, الشرف,املسكن سواء   أو  َعٍر 
َ
املنزل,    ,عيال الرجل  ,املسكن والشرف  أكان من ش األسرة,  القبر, 

 الغطاء, جزء من مكان. القراب, جزء من مكان, 

قام فيه. والدار هو مكان يبنى فيه  وتحليل معنى "املنزل واملسكن والدار" هو مكان السكنى ي

حوله.  وتطوف  تدور  و  املساكن  أو  هو  املنازل  "الكعبة"  معنى  تحليل  ذات    وأما  ألنها  بيتا  سميت 

جدران وسقف, وهذه هي حقيقة البيتية وإن لم يكن فيها ساكن. وأما تحليل معنى "القبر" هو املكان  

ُبر. وأما تحلي
ْ
ق
َ
ل معنى "الشرف" هو املوضع أو املكان العالي يشرف  يدفن فيه امليت و الجمع: قبور أ

على ما حوله. وأما تحليل معنى "عيال الرجل" هو أهل بيته الذين يؤمن معاشهم وينفق عليهم. وأما  

معنى  تحليل  وأما  مشترك.  أمر  يربطها  الجماعة  أو  وعشيرته  الرجل  أهل  هو  "األسرة"  معنى  تحليل 

اريه ويستره. وأما تحليل معنى "القراب" هو مكان أو وعاء من  "الغطاء" هو ما يجعل فوق الش يء فيو 

جلد ونحوه يضع فيه املسافر زاده وأغراضه. وأما تحليل معنى "جزء من مكان" هو ما يتركب الكل  

 منه ومن غيره من مكان. 

 يد و أيد -ج

 " و   يد" الكلمة  األيدي  ة 
ّ
القل جمعها  يدان  ومثناها  َيْدٌي  واألصل  محذوفة  والمها  بعض  مؤنثة 

 العرب يقول فى جمع األيد بحذف الياء و الُيِديُّ وجمعها الكثرة األيادي.  

وأّما فى املعاجم ذات املعنى كثير منها الجارحة, الكف, الذراع, النعمة, الغياث, الجاه والقدر,  

 القدرة و السلطان والقوة. 

تحليل   وأما  والرجل.  كاليد  الجسد  أعضاء  من  العامل  العضو  هو  "الجارحة"  معنى  وتحليل 

إلى طرف   املرفق  "الذراع" هو من طرف  تحليل معنى  وأما  اليد مع األصابع.  "الكف" هو راحة  معنى 

أنعم به من رزق ومال وغيره.   اإلصبع الوسطى مؤنثة وقد تذكر. وأما تحليل معنى "النعمة" هو ما 

"الجاه  وأم  معنى  تحليل  وأما  نجدة.  أو  طعام  من  املضطر  به  يغاث  ما  هو  "الغياث"  معنى  تحليل  ا 

والقدر" هو يتمتع بالجاه وسط قومه: بمكانة و علو وهمة, بالشرف واملنزلة الرفيعة, وأما القدر هو  
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السلطة    هو ذو القدر. وأما تحليل معنى "القدرة و  -رجل عظيم القدر: على جانب من الحرمة الوقار

قدرة,   امللك,   : البالد  سكان  على  كبيرة  سلطة  له  هو  السلطة  وأما  ويسار,   غنى  قوة,  هو  والقوة" 

املتنامية   طاقته, حركته  اإلنسان:  قوة  هو  القوة  وأما  فى    –سيطرة,  القوة  باهلل:  إال  قوة  وال  الحول 

 قوة الجسم.   -قوة فكرية: -قوة اإلرادة: -االتحاد:

 اإلنسان  -د

وردت فى القرآن الكريم فى خمسة و ستين موضعا. منها ما كان معناها الكائن  سان"  كلمة "اإلن  

هو   فيقال   . آدم  بنى  واألنثى من  الذكر  على  يقع  اسم جنس  خلقا. وهو  و  ذهنا  الراقى  املتفكر,  الحي 

هللا    إنسان, و هي إنسان, و هم إنسان. ومنها ما كان معناها بأّن عنى القرآن الكريم رجال معينا كقوله  

ْسٍر". يراد به )أبو لهب(.  و
ُ
ِفى خ

َ
َساَن ل

ْ
إِلن

ْ
  يعنى آدم و ابن آدم. قرطبيفى تفسير التعالى: " ِإنَّ ا

وأّما فى املعاجم ذات املعنى هو الرجل, ظّل اإلنسان, رأس الجبل, أرض لم تزرع, البشر للذكر  

  واألنثى ويطلق على أفراد الجنس البشري, العاقل واملتفكر.

وأما  وأما   سواء(.  فيه  واملؤنث  واملذكر  والجمع  )الواحد  اإلنسان  هو  "البشر"  معنى  تحليل 

تحليل معنى "آدم و ابن آدم" هو أبو البشر, و ابن آدم هو ذرية بنى آدم أي الجنس البشري, الخلق.  

ذهن "الراقى  معنى  تحليل  وأما  املتفكر.  الحي  البشر  هو  املتفكر"  الحي  "الكائن  معنى  تحليل  و  وأما  ا 

خلقا" هو الذى يصنع الرقية فى ذهنه و خلقه. وأما تحليل معنى "الرجل" هو الذكر البالغ من بني  

غير   حاجز  ضوئية  أشعة  عن  مكانا حجب  تغش ى  عتمة  هو  اإلنسان"  "ظل  معنى  تحليل  وأما  آدم. 

م تزرع"  شّفاف. وأما تحليل معنى "رأس الجبل" هو أعاله أي أعال الجبل. وأما تحليل معنى "األرض ل

هو  املكان ليس فيه الزرع. وأما تحليل معنى "العاقل" هو املدرك, والجمع : عّقال, عقالء, وهي عاقلة,  

وعاقل, وهن عواقل. وأما تحليل معنى "املتفكر" هو ذو التفكير العميق من األدباء أو الفالسفة أو  

 نحوهم.

 الهدى -ه

املعنى    ذات  ولها  القرآن  فى  تكرر  قد  "الهدى"  اإليمان,  كلمة  البيان,  الدين,  بمعنى  منها  الكثير 

 الرسل والكتب, النبي صلى هللا عليه وسلم , القرآن, التوراة, التوحيد, السنة.  

إلى الطريق. ومنها بمعنى إرشاد وهدي. ومنها بمعنى    واهتدى وأما فى املعاجم منها بمعنى البيان  

اللة. ومنها بمعنى البيان و    الرشاد و البيان والداللة وضد الضالل والنهار. ومنها بمعنى الرشاد و الدَّ

 ضّد الضالل والنهار. 

و تحليل معنى "الرشاد" هو سار فى طريق الرشاد أي فى طريق سوّي. وأما تحليل معنى "الدين"  

باللسان وعمل الجوارح باألركان. وأما تحليل معنى "البيان" هو كالم   هو اإلعتقاد بالجنان واإلقرار 

قصود بألغ لفظ. وأما تحليل معنى "اإليمان" هو التصديق, شرعا: التصديق بالقلب,  يكشف عن امل
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بشرعه   غا 
ّ
مبل كافة  للناس  بعث هللا  محمد  النبي  هو  "الرسل"  معنى  تحليل  وأما  باللسان.  واإلقرار 

"الكتب" هو معنى  تحليل  القرأن.    ورسالته. وأما  التوراة, اإلنجيل,  الصحائف, زبور,  السماوي:  كتب 

إلى  و  وداعيا  األخالق  بمكارم  مبشرا  عباده  إلى  هللا  أرسله  نبوة  صاحب  هو  "النبي"  معنى  تحليل  أما 

وسلم,   عليه  هللا  صلى  محمد  رسوله  على  املنزل  هللا  كالم  هو  "القرآن"  معنى  تحليل  وأما  عبادته. 

لسالم(. وأما  املكتوب فى املصاحف. وأما تحليل معنى "التوراة" هو الكتاب املنزل على موس ى )عليه ا

تحليل معنى "التوحيد" هو اإليمان باهلل تعالى وحده ال شريك به. وأما تحليل معنى "السنة" هو ما  

ينسب إلى النبي من قول أوفعل أو تقرير. وأما تحليل معنى "الداللة" هو اإلرشاد, مايقتضيه اللفظ  

 ر إلى غروب الشمس.عند اطالقه. وأما تحليل معنى "النهار" هو ضياء ما بين طلوع الفج

 الفتنة  -و

"الفتنة"  اإلضالل,    كلمة  الشرك,  بمعنى  منها  الكثير  املعنى  ذات  ولها  القرآن  فى  تكرر  قد 

 الضاللة, املعذرة, القضاء, اإلثم, العبرة, العقوبة, العذاب,  الجنون. 

املحن بمعنى  ومنها  املحنة.  الشغب,  اإلغراء,  بمعنى  منها  كثير  معنى  ذات  املعاجم  فى  ة,  وأما 

املرض,   العذاب,  العبرة,  الجنون,  املحنة,  الفضيحة,  الكفر,  الضالل,  الخبرة,  بمعنى  ومنها  االبتالء. 

املال, األوالد, اختالف الناس فى اآلراء و ما يقع بينهم من القتال, ومنها بمعنى االختبار, االمتحان. ومنها  

الجنون, الفضيحة,  املحنة,  الجمال,  الكفر, سحر  الضالل,  األوالد,    بمعنى  و  املال  املرض,  العذاب, 

 الشغب. 

الشرك هو أظهر   تحليل معنى  التجربة. وأما  وتحليل معنى االختبار هو االمتحان على سبيل 

والضاللة اإلضالل  معنى  تحليل  وأما  اآللهة.  بتعدد  القول  أو  اإللحاد  أي  باهلل  عن   شركا  بعيد  هو 

وم. وأما تحليل معنى القضاء   الطريق املستقيم, فى 
ّ
  غي. وأما تحليل معنى املعذرة هو مرفوع  عنك الل

هو ما يقدر هللا على اإلنسان, ما حدث حكما وقدرا من هللا ولم ينسب إلى فاعل أحدثه. وأما تحليل  

اإلثم االتعاظ    معنى  هو  العبرة  معنى  تحليل  وأما  عليه.  العقوبة  فاعله  يستحق  الذى  الذنب  هو 

العقوبةواالعت معنى  تحليل  وأما  و مض ى.  بما حدث  والعظة  والدرس  املذنب,    بار  به  يعاقب  ما  هو 

الجنون   تحليل معنى  وأما  العقاب والنكال.  العذاب هو  تحليل معنى  الضرب. وأما  أو  بالشر  الجزاء 

ألمر  هو زوال العقل أو فساد فيه. وأما تحليل معنى اإلغراء هو دعوة أو تنبيه املخاطب إلى مالزمة ا

املحمود. وأما تحليل معنى الشغب هو تهييج الشر وثارة الفتن واالضطراب. وأما تحليل معنى املحنة  

املحنة خير واعظ لإلنسان. وأما تحليل معنى اإلبتالء   -هو ما يمتحن به اإلنسان من بلية أو مصيبة

هو التجربة فى العمل. وأما    رةهو االختبار واالمتحان, إذا أحب هللا عبدا ابتاله. وأما تحليل معنى الخب

 تحليل معنى الفضيحة هو الشهرة بما يعاب أو االنكشاف .املساوئ وشهرتها. 

 معانى املشترك اللفظى فى مجال األفعال هى: -2



169 

PINBA XIII – Palangka Raya 2021 
P-ISSN: 2621-623X | E-ISSN: 2621-9387 

 بنينا   -أ

و بنيانا و بنية و بناية. وفى تفسير    يبني" ومصدرها بنيا و بناء  –كلمة "بنينا" أصل الفعل "بنى  

 شّدد, أنشأ. ذات املعنى  العصري فى معجم القرآن بمعنى أحكمنا, رفعنا, أوجدنا و أما 

 يْهِدى –َهَدى   -ب 

"هدى  املعرفة,    -وكلمة  الثبات,  بمعنى  منها  الكثير  املعنى  ذات  لها  القرآن  تفسير  فى  يهدي" 

ْن كما الحجة, اإلصالح, اإللهام, التوبة, اإلرشاد,. وأما فى املعاجم منها بمعنى أرشد. ومنها بمعنى لم ُيَبّيِ

ُهْم قال هللا تعالى: "
َ
ْم َيْهِد ل

َ
َول
َ
   ".أ

 َيْدُعو  –َدَعا   -ج

"دعا   االستعانة,    -وكلمة  العبادة,  بمعنى  منها  الكثير  املعنى  ذات  لها  القرآن  تفسير  فى  يدعو" 

 السؤال, النداء.  

فى قال هللا    وأما  كما  طلب  بمعنى  ومنها  به.  صاح  نادى,  بمعنى  منها  كثير  معنى  ذات  املعاجم 

اِكَهٍة َءاِمِنْيَن تعالى: "
َ
ّلِ ف

ُ
 ". أي طلبه ليأكل عنده.َيْدُعْوَن ِفْيَها ِبك

ُروا  -د
ُ
ك
ْ
 اذ

القلب,   اللسان, ذكر  بمعنى ذكر  الكثير منها  املعنى  لها ذات  القرآن  تفسير  فى  "اذكروا"  وكلمة 

 فظ, الطاعة و الجزاء, الصلوات الخمس, العظة, الحديث. الح

ذكر هللا" بمعنى سّبحه و مّجده, وأما  كثير قد تعبر بالسياق اآلخر "   وأما فى املعاجم منها بمعنى

له, وأما   قاله  بمعنى  بالسياق "ذكر فالن حديثا"  فى ذهنه, وأما  بمعنى حفظه  الش ئ"  "ذكر  بالسياق 

وأما بالسياق "ذكر    إليه, وأما بالسياق "ذكر اسم هللا" بمعنى نطق  به,بالسياق "ذكر األمر" فطن  

وأما   ر, 
ّ
تذك أورد,  )إلى(,  أشار  بمعنى  "ذكر"  بالسياق  وأما  يضّيْعه.  ولم  حفظه  بمعنى  فالن"  حق 

وأما   به,  تلفظ  بمعنى  هللا"  اسم  "ذكر  بالسياق  وأما  جّل,  و  عّز  سّبحه  بمعنى  "ذكر هللا"  بالسياق 

 وأما بالسياق "ذكر الخبر" بمعنى سرده.    ر الش ئ" سّماه.بالسياق "ذك 

 بسط   -ه

وكلمة "بسط" فى تفسير القرآن لها ذات املعنى الكثير منها بمعنى مّد اليد, التكثير والتوسيع,  

 زيادة و فضال, سعة فى القامة والقوة,  

كثير   ومنها بمعنىوأما فى املعاجم ذات معنى كثير منها مّد, نشر, مّهد, سّوى, عرض, شرح, سّر.  

ه, وأما  قد تعبر بالسياق اآلخر " اه, بالسياق اآلخر "بسط الرجل" بمعنى سرَّ بسط الرجل" بمعنى جرَّ

بسط العذر" بمعنى أبداه  بالسياق اآلخر "  بسط فالنا عليه" بمعنى فّضله, وأما بالسياق اآلخر "  وأما

ِبله, وأما
َ
"  و ق بسط السيف" بمعنى بالسياق اآلخر "  مابسط يدها" بمعنى فتحها, وأبالسياق اآلخر 

وأما  ه, 
ّ
"  سل اآلخر  َوِسَعهم,بالسياق  بمعنى  القوم"  املكان  "  وأما    بسط  اآلخر  األمر"  بالسياق  بسط 
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بالسياق اآلخر  أما    و  بسط  هللا الرزق ملن يشاء" بمعنى وّسعه.بالسياق اآلخر "أما    بمعنى شرحه, و

نشره." بمعنى  الش ئ"   "  وأما  بسط  اآلخر  نشره,بالسياق  بمعنى  الثوب"  اآلخر    وأما  بسط  بالسياق 

بالسياق اآلخر    بسط اليد" بمعنى مّدها, وأما بالسياق اآلخر "أما    بسط الرجل" بمعنى سّره جّرأه, و"

وأما" قبله,  أؤ  أبداه  بمعنى  العذر"  "  بسط  اآلخر  وأما بالسياق  بمعنى وسعهم,  القوم"  املكان    بسط 

" اآلخر  فّضله.بس بالسياق  بمعنى  عليه"  فالنا  "  وأما   ط  اآلخر  مّدها  بالسياق  بمعنى  يده"  بسط 

و "أما    منشورة,  اآلخر  وبالسياق  القصد,  جاوز  بمعنى  اإلنفاق"  فى  يده  اآلخر  أما    بسط  بالسياق 

عه." ره و وسَّ
ّ
 بسط هللا الرزق" بمعنى كث

 املشترك اللفظى فى مجال الحروف. -3

 أْن  -أ

"أْن"  السكون,  كلمة  على  مبني  النون,  وسكون  الهمزة  القرآن    بفتح  تفسير  اآلية  فى  هي  هذه 

 و مصدرية.  أحرف مفسرة 

معنى   بعدهاتحليل  فما  القول  اإليحاء من معنى  فى  ملا  له من    "أن" مفسرة  ال محّل  على هذا 

ل فيه اإلعراب,و قال الزمخشري وغيره: وأنها مفسرة وجه ذلك بوجود شرطها وهو وقوعها بعد فع

َك". فإن فيه معنى القول اتفاقا.  
ْ
ُفل

ْ
ْن اْصَنِع ال

َ
ْيِه أ

َ
ْوَحْيَنا ِإل

َ
أ
َ
 معنى القول, وهو أوحى كما فى: "ف

"أْن"  و  فى محل نصب على تقدير الجارأما تحليل  أي بأن اتخذي, وقال    مصدرية فما بعدها 

التفس  انتفى شرط  أنها مفسرة كيف وقد  الرازي: ال نسلم  فى  أبو عبد  هللا  ير بأن املراد من اإليحاء 

اآلية هو إلهام اتفاقا, وليس فيه معنى القول, وحينئذ هي مصدرية كأنه قيل: أوحى ربك باتخاذ بعض  

  الجبال بيوتا, ورده فى املعنى بأن اإللهام فيه معنى القول من حيث الداللة على املعنى.

 الباء  -ب 

, وفى تفسير هذه اآلية  األولى: أن الباء  مبني على الكسر   كلمة "الباء" هي حرف من أحرف الجر

أن تكون للحال, والثانية أن الباء  بمعنى على, والثالثة أن الباء أن تكون للزائدة, الرابعة أن الباء أن  

 تكون لالبتداء, الخامسة أن الباء أن تكون لالستعانة.

أي  ربك,  باسم  القرآن مفتتحا  اقرأ  يقال:  للحال  تكون  أن  "الباء"  ثم    تحليل  باسم  هللا,   اقرأ 

النصب على   ربك"  "باسم  الباء من  ابتداء كل سورة. فمحل  فى  التسمية  تذكر  أن  القرآن, وهو  اقرأ 

الحال.  وأما تحليل "الباء" بمعنى على, أي اقرأ على اسم ربك. ويقال: فعل كذا باسم  هللا, وعلى اسم   

تحه باسم  هللا. وأما تحليل الباء للزائدة. يقال:  هللا. وعلى هذا فاملقروء محذوف, أي اقرأ القرآن, وافت

وأما تحليل الباء لالبتداء. يقال: اقرأ    اسم ربك هو القرآن, فهو يقول "اقرأ باسم ربك" أي اسم ربك.

 باسم ربك الجليل. وأما تحليل الباء لالستعانة. يقالك: اقرأ يا محمد القرآن  
ً
يا محمد القرآن مبتدئا

 جليل.مستعينا باسم ربك ال
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 من  -ج

"من  السكون,  "  كلمة  على  مبنية  النون,  وسكون  امليم  الجربكسر  أحرف  من  وفى هي حرف   .

 تفسير القرآن "من" فى هذه اآلية   األولى بمعنى فى, الثانية بمعنى التبعيض.

إذ ال معنى لكونها تبنى من    الظاهر أن من بمعنى فى  وهو  و تحليل"من" فى هذه اآلية  بمعنى فى

بناء الناس, بل الظاهر أنها تبنى فى بنائهم, ويكون املراد من بنائهم الكوارة, ومن بنائها بيتها الذى تمج  

فيه العسل, فإن املشاهد إنها تبنى لها بيتا داخل الخلية من الشمع, ثم تمج فيه العسل شيئا فشيئا,  

 نى فى أيضا كما شرح به الشهاب.  و الظاهر أن من املوضعين األولين بمع

وأما تحليل أن "من" حرف التبعيض هو ألنها ال تبنى فى كل جبل وكل شجر وكل ما يعرش من  

كرم أو سقف وال فى كل مكان منها. وقيل "من" فى املواضع الثالثة لتبعيض بحسب األفراد وبحسب  

ال فى كل مكان  من ذلك. وبعضهم    األجزاء فإن النحل ال يبنى فى كل شجر وكل جبل وكل ما يعرش و

قال: إن "من" للتبعيض بحسب األفراد فقد. وقيل أريد "من" معنى البعضية, وأن ال تبنى بيوتها فى 

 كل جبل و شجر, بل فى مساكن توافق مصالحها وتليق بها.

 معانى املترادف اللفظى فى مجال األسماء.  -4

 فرقة و طائفة  -أ

تفسير القرآن أن كلمة الفرقة  بمعنى جماعة كثيرة والطائفة  بمعنى فئة قليلة. و أما فى   فى 

تفسير اآلخر أن الطائفة فى اللغة بمعنى الجماعة, وقد تقع على أقل من ذلك حتى تبلغ الرجلين. و  

يمين فى الغزو,   أما فى تفسير اآلخر أن الفرقة بمعنى الطائفة النافرة إلى الغزو يكونون نائبين عن املق 

والطائفة بمعنى الطائفة املقيمة يكونون نائبين عن النافرة فى تفّقه الدين.  و أما فى تفسير اآلخر أن  

الفرقة بمعنى جماعة كثيرة و الطائفة بمعنى جماعة قليلة, وحمل الفرقة والطائفة على ذلك مأخوذ  

الب أقل من  الغالب  فى  البعض  التبعيضية ألن  السياق ومن  بينهما,  من  يفرق  لم  فالجوهري  وإال  اقى 

فى  أما  ثالثة. و  اثنين, قيل  أقلها  وذكر بعضهم أن الطائفة قد تقع على الوحد, وآخرون ال تقع وأن 

تفسير اآلخر أن الفرقة بمعنى طائفة تنفر إلى الجهاد والطائفة بمعنى طائفة تكون مع الرسول هللا.   

إلى الجهاد وقهر الكفار والطائفة بمعنى طائفة  و أما فى تفسير اآلخر أن الفرقة بمعنى ط  ائفة تنفر 

الفرقة بمعنى طائفة   فى تفسير اآلخر أن  أما  و  الدين.  فى  العلم والفقه  لتعلم  تكون مع الرسول هللا 

أن   اآلخر  تفسير  فى  أما  و  الوحي.  لتلقى  الرسول هللا  مع  تكون  طائفة  بمعنى  والطائفة  للجهاد  تخرج 

 ثيرة كقبيلة وأهل بلدة والطائفة بمعنى جماعة قليلة.الفرقة بمعنى جماعة ك

 الجبال و الرواس ى -ب 

الجبال   بمعنى  الرواس ى  كلمة  أن  اآليات  هذه  القرآن  تفسير  وفى  راس.  جمع  الرواس ى  كلمة 

 الثوابت. 
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ا( :)  و مصدره  يرسو(  –والرواس ى مشتقه من )رسا   ثبت و رسخ فهو راس و راسية    َرْسًوا و ُرُسوًّ

   .جمعه رواس و رواسيات, و الرواس ي : الجبال الثوابت الرواسخ

كلمة   معجم  فى  عظم   الجبال وأما  إذا  األرض  من  ارتفع  ما  هو  جبل  جمع  واألجبل  واألجبال 

   .وطال

 معانى املترادف اللفظى فى مجال األفعال هى: -5

 بّين و  نافّصل  -أ
ّ
 ا

صَّ قال  هللا تعالى:
َ
ْد ف

َ
َنا "ق

ْ
ْوٍم  ٱآلَياِت ل

َ
ُهوَن ِلق

َ
نُتْم  " و قال  هللا تعالى:"يْفق

ُ
ِت ِإن ك

َ
ُم اآلَيا

ُ
ك
َ
ا ل نَّ ْد َبيَّ

َ
ق

وَن"
ُ
 .تْعِقل

يّبنت  أيضا  بّيّنا  بمعنى   و  ا.  نَّ بيَّ بمعنى  األية  هذه  فى  "فّصلنا"  كلمة  الكريم  القرآن  تفسير    فى 

املعقول   على  باملحسوس  فيستدلون  يتأّملون  لقوم  وحدانيتنا  و  قدرتنا  على  الدالة  العالمات 

فى ظلمات   الطرقات  بها على  ون 
ّ
يستدل كما  النجوم  فإّن هذه  أي  الغائب,  إلى  الشاهد  وينتقلون من 

ّين البر و البحر فكذلك يستدل بها على معرفة الصانع الحكيم و كمال قدرته وعلمه.كذلك بمعنى ب

ْت كما فى قوله تعالى: "ِكَتاٌب  
َ
ن الحجج لقوم يفقهون األسرار والدقائق. وفى أية أخرى كذلك بمعنى ُبّيِ

َنا  
ْ
ل صَّ

َ
ْد ف

َ
ا كما فى قوله تعالى: "ق نَّ نْت ءايته. وفى أية أخرى كذلك بمعنى َبيَّ ْت َءاَيُتُه".أي: كتاب ُبّيِ

َ
ل ّصِ

ُ
ف

ُمْوَن". أي 
َ
ْعل ْوٍم يَّ

َ
ِت ِلق

َ
آليا

ْ
 قد بينا الدالالت على قدرتنا لقوم يتدبرونا

و فى املعجم كلمة فّصل )الكالم(  بمعنى بّينه. كلمة التفصيل مصدر من الفعل فّصل بمعنى  

 الّتبيين مصدر من الفعل بّين. و فّصل كذلك بمعنى بّين.

 فهم  و  فقه -ب 

تعالى:   هللا  ن  قال  
َ
أ  

ً
ة ِكنَّ

َ
أ وِبِهْم 

ُ
قل ٰى 

َ
َعل َنا 

ْ
هُ "َوَجَعل

َ
و    وهُ يْفق َوقًرا"  اِنِهْم 

َ
َءاذ ِفى  هللا  َو  قال  

َهاتعالى:"
ٰ
ْمَن  َءاتي  فَفهَّ

ًّ
ال

ُ
َن َوك ْيَمٰ

َ
ًما وَ ُسل

ْ
ًما"َنا ُحك

ْ
 . ِعل

ُهوُه" كلمة "فقه"  فى تفسير القرآن الكريم فى هذه األية  
َ
ن يْفق

َ
بمعنى أن يفهموه. يقال فُقه    "أ

ه ف
َ
ْقها الرجل بمعنى غلبه فى العلم. وكذلك بمعنى فهم يفُقه فقاهة بمعنى علم وكان فقيها, وفِقه يفق

 األسرار و الدقائق. 

العلم, و   و فى املعجم كلمة "فقه"  بمعنى التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من 

الفقه هو العلم بأحكام الشريعة, يقال فقه الرجل فقاهة إذا صار فقيها, وفقه أي فهم فقها, وفقهه  

ْيِن". وكذلك الفقه بمعنى فهم أي فهمه, وتفّقه إذ ُهْوا فِى الّدِ
ا طلبه فتخصص, قال  هللا تعالى: "ِلَيَفقَّ

الش ئ قال ابن فارس وكل علم لش ئ فهو فقه. وكذلك الفقه بمعنى الفهم. وكذلك الفقه بمعنى العلم 

 بالش ئ و الفهم له. 

 تال و قرأ  -ج
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اآل   "تال"كلمة   الكهف,  سورة  اآلية:    )فى  " قرأو"  (27ية:  )فى  العلق,  قوله    (1سورة  تفسير  وفى 

ِتِه تعالى: ) ِلَمٰ
َ
ِلك َل  ُمَبّدِ  

َ
َك ال َرّبِ ِكَتاِب  ِمن  ْيَك 

َ
ِإل وِحَى 

ُ
أ َما  ُل 

ْ
ُدوِنِه   ۦوٱت ِمن  ِجَد 

َ
ت ن 

َ
َتَحًدا  ۦ َول

ْ
(. أي اقرأه  ُمل

تفسير اآلخر كلمة )اتل( أي وهو أمر من التالوة بمعنى القراءة أي    واتبع ما فيه واعمل به. و أما فى

الزم التالوة ذلك على أصحابك أو مطلقا وال تكترث بقول من يقول لك ائت بقرآن غير هذا أو بدله,  

فى   أما  و  به.  العمل  والزم  إليك  أوحى  ما  اتبع  أي  االتباع  بمعنى  التلو  من  أمرا  )اتل(  يكون  أن  وجوز 

ر كلمة )اتل( يتناول القراءة و يتناول االتباع فيكون املعنى الزم قراءة الكتاب الذى أوحى  تفسير اآلخ

 إليك والزم العمل به.

)تال   كلمة  املعجم  كلمة   –وفى  اآلخر  فى معجم  أما  و  قرأه  بمعنى  الكتاَب  تالوة(  يتلو مصدره 

بالجسم   تارة  تكون  ذلك  و  منها  ليس  ما  بينهم  ليس  متابعة  تبعه  و  "تال":  الحكم  فى  باالقتداء  تارة  و 

كتب هللا   باتباع  تختّص  التالوة  و  تالوة.  املعنى ومصدره  تدبر  أو  بالقراءة  تارة  و  ٌو, 
ْ
ِتل و  وٌّ 

ُ
ل
ُ
ت مصدره 

فيه   ُم  يتوهَّ ما  أو  وترهيب,  وترغيب  ونهي  أمر  من  القرآن  فى  ملا  باالرتسام  تارة  و  بالقراءة  تارة  املنزلة 

, ال يقال تلوت رقعتك وإنما يقال فى ذلك وهو أخص بالقراءة, فكل تال 
ً
وة قراءة و ليس كل قراءة تالوة

 القرآن فى ش يء إذا قرأته وجب عليك اتباعه.  

فكلمة "قرأ" فى معجم بمعنى تال و هو األصح. و أما فى معجم اآلخر كلمة "قرأ" كذلك بمعنى 

 تال. 

 معانى املترادف اللفظى فى مجال الحروف.  -6

  -أ
َ
 ّن ِإّن و أ

"إّن  ويرفع    كلمة  االسم  وينصب   , والخبر  املبتدأ  على  وتدخل  التوكيد,  بمعنى  حرفان  أّن"  و 

 الخبر. 

اللفظان تمام املطابقة, فيستبدل استخدام بينهما دون خالف كالترادف    يتطابق   ّن"أو"   "إّن" 

 بين ) إّن وأّن (. 

إزالة فى نفس السامع و  تثبيته وإحكامه و توثيقه  تأكيد األمر و  فى نفسه من    التوكيد هو  ما 

 الشبهة فيه. 

 

 االختصار
فى   بحثها  قد  التى  النتائج  يستنتج  أن  الباحث  فيمكن  تقدم,  فيما  الباحث  ما صرح  على  بناء 

 هذاالبحث العلمي: 

فى -1 الباحث  مختلفة,    وجد  مسميات  بين  لفظيا  مشتركا  عشر  ستة  التعليم  و  التربية  آيات 

أما   الحروف.  مجال  فى  ثالثة  و  األفعال,  مجال  فى  وخمسة  األسماء,  مجال  فى  ثمانية  إلى  وينقسم 

"مرجع"   فنحو:  األسماء  مجال  فى  اللفظى  "(164:  6)األنعام/ املشترك    (,3:  106قريش/ )  "البيت, 
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و  28:  5)املائدة/ "  يد"  ,(68:  16النحل/ )"  البيوت "و "  اإلنسان "  ,(49:  26)الشعراء/   " أيدي "( 

"الهدى"(164:  6)األنعام/    , (175:  4)النساء/"الرحمة"    ,( 25:  8األنفال/ )الفتنة    (,71:  6)األنعام/   , 

فنحو:  (, 87:  11)هود/   "الصالة" األفعال  فى مجال  اللفظى  املشترك   "  أما 
َ
"هدى"  ,  (6:  50)ق/   " َبنْينا

:  2البقرة/ ) "اذكروا",  (71: 6)األنعام/  "ندعو و يدعون"(, .175:  4النساء/ ) و "يهدي"  (71: 6)األنعام/ 

(,  68:  16)النحل/   "أْن ":  أما املشترك اللفظى فى مجال الحروف فنحو  (,28:  5املائدة/ )  "بسط"(,  239

   .(68: 16)النحل/  "ِمْن ".(,  1: 96) العلق/  "الباء"

وجد الباحث فى آيات التربية و التعليم ستة مترادفا لفظيا بين مسميات مختلفة, وينقسم   -2

إلى اثنين فى مجال األسماء, و ثالثة فى مجال األفعال, و واحد فى مجال الحروف. أما املترادف اللفظى  

:  16لنحل/(  و الجبال )ا7:  50(, رواس ي )ق/ 122:  9فى مجال األسماء فنحو: فرقة و طائفة )التوبة/ 

)األنعام/ 68 فّصلنا  فنحو:  األفعال  مجال  فى  اللفظى  املترادف  أما  عمران/ 98:  6(.  )آل  ا  نَّ بيَّ و   )3  :

( , أما  27:  18( و تال )الكهف/ 1: 96(, قرأ )العلق/25:  6( و فقه )األنعام/ 79: 21(, فهم )األنبياء/ 118

نَّ )البقرة/ ( 69: 16املترادف اللفظى فى مجال الحروف فنحو: ِإّن )النحل/ 
َ
 (. 235:  2و أ

ومعانى األلفاظ املشتركة من تلك اآليات هي: منها فى األسماء نحو: "مرجع" من بعض معانيها   -3

النعمة.   معانيها  بعض  من  "األيد"  و  "اليد"   الكعبة.  معانيها  بعض  من  "البيت"  الرجوع.  محل 

" الرشاد.  معانيها  بعض  من  "الهدى"  آدم.  معانيها  بعض  من  معانيها  "اإلنسان"  بعض  من  الفتنة" 

االختبار, الشرك. "الرحمة" من بعض معانيها الرقة. "الصالة" من بعض معانيها الدعاء. وفى األفعال  

معانيها   بعض  من  "ندعوا"  أرشد.  معانيها  بعض  من  "هدى"  رفعنا.  معانيها  بعض  من   "
َ
"َبنْينا نحو: 

رفة. "بسط" من بعض معانيها نشر. وفى  نادى. "اذكروا" من بعض معانيها الحفظ ما يقتنيه من املع

املصدرية. من   بمعنى على,  املزيدة, اإلستعانة,  الحال,  بمعنى  الباء  املفسرة.  بمعنى  أن  الحروف نحو: 

 بمعنى التبعيض, بمعنى فى.  
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