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 الباب الرابع

 عرض البياانت وحتليلها
 

 سورة لقمان حسب كتاب التفسري التحرير والتنوير ألفاظ آايت نوع ادلعىن -أ 

 ٕ: ٖٔلقماف/سورة  .ٔ

 اْلَِْكيمِ  اْلِكَتابِ آََيُت تِْلَك 

", ويف تلك"خرب عن اسم اإلشارة هي  "ءاَيت الكتاب"عاشور  ابن قاؿ

من دبا دؿ علي  اسم اإلشارة الكتاب آَيت شارة تبيي  عل  تظييم قرر تلك اإل

اليظر املستظمل يف رفظة القرر, مث املوصوؼ الكتاب ابْلكيم أي الشتمال  عل  

 فاملظىن املراد بػ"الكتاب" يف هذه اآلية هو كالـ هللا أي القرآف الكرمي ٔاْلكمة.

 .الياقية الرائمة عل  مرى الزماف اْلكيم هو املظجزة دمحم اخلالرة ألف الكتاب

الكلمة يتحرد مظباها من خالؿ السياؽ الذي ترد في , وذلك ألف 

ييهر أو حيرد أحر من حيث إف للكلمة عرة استظماالت سياقية وكل سياؽ 

. مظىن الذي يستبيط من القرائن اللغوي )السياؽ ٔهذه املظىن, والسياؽ نوعاف: 

                                                           
1
 ٓٗٔص. ٜٗٛٔ, )الرار التونسية: تونس(, التحرير والتنويردمحم الطاهر ابن عاشور,  
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. واملظىن دبراعاة اليروؼ اخلارجية واألحواؿ اليت تتصل هبا )السياؽ ٕاللغوي( 

 ٕغًن اللغوي(.

ولفظ "الكتاب" حيرد مظباها من خالؿ عالقاهتا مع الكلمات األخرى  

موصوؼ ابْلكيم, ويف الوصف براعة استهالؿ للغرض ذكر  يف البيم يظين

وهذه اآلية مبزلة مقرمة ليياف أف مرم  القرآف من قّص القّصة ما حكمة لقماف, 

املظىن هو  "الكتاب"فبوع املظىن املستخرـ يف  فيها من علم وحكمة وهرى.

خالؿ "الكتاب" هلا مظاين املتظردة من  لفظخاصة للسياؽ اللغوي ألف  السياقي

 :ذلك ؿامثو السياقات املختلفة, 

َبا ُموَس  يف اآلية,  - )اليقرة:  َواْلُفْرقَاَف َلَظلَُّكْم تَػْهَتُروفَ  اْلِكَتابَ َوِإْذ آتَػيػْ

 دبظىن التوراة. ( لفظ الكتابٖ٘

...)آؿ ُمَؤجَّالِكَتااًب َوَما َكاَف لِبَػْفٍس َأْف سَبُوَت ِإال ِبِِْذِف اَّللَِّ  واآلية,  -

 القرر\دبظىن األجل كتاب لفظ( ٘ٗٔعمراف: 

 دبظىن سورة الفاربة الكتابأـ  -

 دبظىن اليهود والبصارى الكتابوأهل  -

                                                           
 ٜٚٔ(, ص.ٕٔٓٓ)دار غريب: القاهرة ,العربية وعلم اللغة احلديث, دمحم دمحم داود2
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" حٌن ترد يف الكتابكذلك ديكن أف منثل للسياؽ اللغوي بكلمة "

 سياؽ ييهر وحيرد وجها من مظانيها.سياقات لغوية متبوعة, وكل 

اْلكمة,  يذوصف للكتاب دبظىن هي  "اْلكيم" مث قاؿ ابن عاشور لفظ

  ٖ.أي الشتمال  عل  اْلكمة

فبوع , وهو املظىن األساسي يف قاموس وأيضا هكذا املظىن الذي يوجر

الوحرة املظجمية  ربمل وهو املظىن الذي . املظجمياملظىن املظىن املستخرـ هو 

وتكلفت , اليت وضظها األسالؼ لأللفاظ املختلفة أو املظىن ٗ,حيبما ترد مفردة

 .بيياهنا قواميس اللغة حسب ما ارتضت  اجلماعة واصطلحت علي 

 ٖ: ٖٔسورة لقماف/ .ٕ

 ْلُمْحِسِبٌنَ لِ  ُهًرى َوَرضْبَةً 

هو اْلاؿ لػ"كتاب" وهي قراءة اجلمهور,  "ى ورضبةً "هرً وقاؿ ابن عاشور 

ألن  ملا كاف املقصود من هذه السورة قصة لقماف ني  عل  أف ذكر القصة رضبة ملا 

تتضمب  من اآلداب واْلكمة ألف ىف ذلك زَيدة عل  اهلرى أن  زبلق ابْلكمة. 

                                                           
3
 ٓٗٔص....تفسري التحرير والتنوير ,عاشور ابنهر دمحم الطا 

4
  ٛٙ(, ص.ٕٔٓٓ, )ارباد الكتاب الظرب: دمشق, علم الداللةمبقور عير اجلليل,  
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 ٘وقرأ ضبزة وحره برفع "رضبٌة" عل  جظل "هًرى" خربا اثنيا عن اسم اإلشارة.

, ألف البحوي املستفاد من الراللة الوظيفي املظىنوع املظىن املستخرـ هبا هو فب

الراللة البحوية مرتيطة هذه اآلية, و  أمناط الرتكيب البحوي تؤثر يف أداء املظىن

 ٙ.بتغيًن مواقع الكلمات يف اجلملة, فتغًن الوظيفة البحوية بتيظ  تغًن يف املظىن

واملظىن الوظيفي ل  ثالث صور: صوتية, صرفية, وحنوية. وهو مظىن اجلزء 

فاألصوات زبضع لتقظير سلوكها إدغاما التحليلي الذي خيضع للضيط والتقظير 

واخفاء وإقالاب...إخل, والظباصر الصرفية زبضع لقواعر الصرؼ, والظباصر 

 ٚالبحوية زبضع لقواعر البحو.

صبع ُُمِْسن وفاعل ِمن أحسن.  ٛ للحسبات," الفاعلوف احملسبٌن" ومظىن

هلا أتثًن مياشر عل  فاملظىن الكلمة متأثّر ابلصيغ الصرفية, ألف الوحرة الصرفية 

 .صريفال املستفاد من الراللة الوظيفي املظىن, فبوع املظىن املستخرـ هبا هو مظىن

 

 

                                                           
  ٓٗٔص....تفسري التحرير والتنوير ,عاشور ابندمحم الطاهر 5

  ٖٖص.(, ابلقاهرة: جامة األزهرالظمير األسيق لكلية اللغة الظربية , )علم الداللة الغوية ,عير الغفار حامر هالؿ6

9
 ٖٗ٘ص.(, الرار الييضاء: املغرب, )اللغة العربية معناها ومابناها,سباـ حساف 

0
 ٔٗٔص....تفسري التحرير والتنوير ,دمحم الطاهر ابن عاشور 
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 ٗ: ٖٔسورة لقماف/ .ٖ

 يُوِقُبوفَ  ُهمْ اِبآلِخرَِة  ُهمْ وَ  الزََّكاةَ الَِّذيَن يُِقيُموَف الصَّالَة َويُػْؤتُوَف 

هبا بػ"الصرقة" وكانت موكولة إذل مهم املسلمٌن  "ة"الزكافسر ابن عاشور 

 املظىن الظاـ فبوع املظىن املستخرـ يف "الزكاة" هو ٜغًن مضيوطة بوقت وال دبقرار.

(Makna Kata)   عرفبا الزكاة ىف ألف كما  هو الكلمة املستظملة يف اجملاؿ الظامة,و

جماؿ الشرع هي حّصة من املاؿ وحنوه يوجب الشرع بذهلا للفقراء وحنوهم بشروط 

 خاصة. 

هبا لظالقتها  "الزكاة" لفظعل  رأي الياحثة استخراـ املظىن الظاـ يف 

لذلك احملسبٌن هم الفاعلوف للحسبات, و  احملسبٌن" يف اآلَيت السابقة," لفظب

دبظىن الظاـ "الصرقة"  عاشور ابنالشرع ولكن فّسر ايوجب كما   الزكاة هبا ليس

  "احملسبٌن". لفظلظالقتها ب املسلمٌن غًن مضيوطة بوقت وال دبقرار املوكولة إذل

كما قاؿ قريش شهاب يف كتاب  تفسًن املصياح "الزكاة" هبا دبظىن زبصيص بظض 

, ألف احملسن يرى املاؿ مث بذهلا للفقراء وحنوهم احملتاج إلي  وهذا من صفة احملسبٌن

 ٓٔنفس  يف حاجات اآلخرين.

                                                           
7
 ٔٗٔنفس املرجع, ص. 

18
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an, (Lentera 

Hati: Jakarta, 2002) hal.272 
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يظود إذل "احملسبٌن" ىف اآلَيت السابقة. فبوع املظىن  "هم"والضمًن 

أو  وهو املظىن الكلمة اليت ترؿ إذل شيئ آخر املظىن املرلوؿ املستخرـ هبا هو

 ٔٔ.الكلمة اليت هلا مرجع

 ٘: ٖٔسورة لقماف/ .ٗ

 اْلُمْفِلُحوفَ ُهُم  أُولَِئكَ َعَل  ُهًرى ِمْن َرهِبِّْم وَ  أُولَِئكَ 

متوج  إذل "احملسبٌن" الذين  "أولئك"اسم اإلشارة قاؿ ابن عاشور يف 

أجرى عليهم من الصفات ما تقرـ, ومرجع اإلشارة الثانية عٌن مرجع األوذل, 

ابالعتباء ووج  التكرير اسم اإلشارة التبيي  عل  أف كلتا األثرتٌن جريرة 

وهو املظىن الكلمة اليت  املظىن املرلوؿ فبوع املظىن املستخرـ هبا هو ٕٔوالتبوية.

 .أو الكلمة اليت هلا مرجع ترؿ إذل شيئ آخر

دبظىن الفوز وصالح اْلاؿ, فيكوف يف أحواؿ الرنيا وأحواؿ  "املفلحوف"و

 ٖٔاآلخرة, واملراد ب  ىف اصطالح الرين الفوز ابلبجاة من الظذاب ىف اآلخرة.

فلحوف" هو صبع املفل  من فظل فل  ومصرره فالح, وإذا نير ا ىف القاموس و"امل

                                                           
11

 Muhammad Ainin dan Imam Asrori, Semantik Bahasa Arab, (CV. Bintang Sejahtera 

Press: Malang, 2002), hal.83 
12

 ٕٔٗص. ... اجلزء األوؿ ,تفسري التحرير والتنوير ,عاشور ابندمحم الطاهر  

13
 ٕٚٗص. نفس املرجع,  
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عاشور أي مظىن  فوجر ا لفظ "الفالح" تظين "الفوز" وهذا يتوافق دبا فسره اابن

فبوع املظىن املستخرـ هبا هو  "املفلحوف" يف هذه اآلية وفقا دبظباه األساسي,

 .الوحرة املظجمية حيبما ترد مفردة ربمل وهو املظىن الذي  املظجمياملظىن 

 ٙ: ٖٔسورة لقماف/ .٘

ُهُزًوا  يَػتَِّخَذَهاوَ  ِعْلمٍ ِبَغًْنِ  َسِييِل اَّللَِّ لُِيِضلَّ َعْن  َو اْْلَِريثِ هلَْ  َيْشرَتِيَوِمَن البَّاِس َمْن 

 أُولَِئَك هَلُْم َعَذاٌب ُمِهٌنٌ 

هَلَْو َيْشرَتِي َوِمَن البَّاِس َمْن قاؿ ابن عاشور األص  ابملراد ىف قول  تظاذل: 

أن  البضر ابن اْلارث فإن  كاف يسافر ىف ذبارة إذل بالد فارس فيتلق   اْْلَِريثِ 

أكاذيب األخيار عن أبطاهلم ىف اْلروب اململوءة أكذوابت فيقصها عل  قريش 

يف أمسارهم ويقوؿ: إف كاف دمحم حيرثكم أبحاديث عاد وشبود فأ ا أحرثكم 

 أبحاديث رستم واسفبرَير وهبراـ. 

وقاؿ ابن الظريب ىف الظارضة: ىف سيب نزول  قوالف: أحرمها أهنا نزلت يف 

ثاين أهنا نزلت يف الرجل من قريش )قيل هو اابن خطل( البضر ابن اْلارث. ال

اشرتى جارية مغبية فشغل الباس هبا عن استماع البيبء ملسو هيلع هللا ىلص. وألفاظ اآلية أنسب 

 انطياقا عل  قصة البضر ابن اْلارث.
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هبا ما يقصر مب  تشغيل الياؿ وتقصًن طوؿ وقت اليطالة دوف  "اللهو"فػ

ما كاف من اْلريث مرادا للهو فإضافة )هلو( إذل )اْلريث( نفع. و"هلو اْلريث" 

 ٗٔعل  مظىن )من( التيظيضية وهي املغبية وقصة البضر ابن اْلارث.

خاصة لسياؽ اللغوي ألف  السياقياملظىن هو  فبوع املظىن املستخرـ

الكلمات حيرد مظباها من خالؿ عالقاهتا مع الكلمات األخرى يف البيم, وهذا 

عل  صبلة وحرها, بل يبتيم الفقرة أو الصفحة أو الفصل أو الياب ال يشتمل 

تشغيل الياؿ وتقصًن طوؿ وقت هلا مظىن ُمرد  "اللهو"ويف لفظ  أو الكتاب كل .

, ولكن هذا املظىن يتغًن كلية لوجود هذه الكلمة داخل سياؽ اليطالة دوف نفع

وهي  و )من( التيظيضيةمظىن املراد ه ضافة )هلو( إذل )اْلريث( توض  أفاآلية ِب

 .املغبية وقصة البضر ابن اْلارث

وقاؿ ابن عاشور يف اآلية "ليضل عن سييل هللا" ليلهي قريشا عن مساع 

املظىن  هو بوع املظىن املستخرـف ٘ٔهبا تظين مساع القرآف. "سييل هللا"القرآف, 

حيرد مظباها من خالؿ عالقتها  "سييل هللا"خاصة لسياؽ اللغوي. ألف  السياقي

                                                           
14

 ٖٗٔ-ٕٗٔص.نفس املرجع,  

15
 ٖٗٔنفس املرجع...ص. 
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مع القصة البضر ابن اْلارث الذي يشرتي من بالد فارس كتب أخيار ملوكهم 

 فيحرث هبا قريشا ليشغلهم عن مساع القرآف.

" عائر إذل "سييل هللا" فإف السييل هاوالضمًن املبصوب ىف "يتخذ

الكلمة اليت ترؿ  وهو املظىن املظىن املرلوؿ فبوع املظىن املستخرـ هبا هو ٙٔتؤنث.

 .أو الكلمة اليت هلا مرجع إذل شيئ آخر

 ٚ: ٖٔسورة لقماف/ .ٙ

َل َوِإَذا  ْرُه  َوقػْرًاَكَأْف دلَْ َيْسَمْظَها َكَأفَّ يف أُُذنَػْيِ    ُمْسَتْكربًا َوذلَّ َعَلْيِ  آََيتُػَبا  تُػتػْ فَػَيشِّ

 ِبَظَذاٍب أَلِيمٍ 

فّسر اابن عاشور بػ"اإلعراض", كالمها أيضا هلما نفس املظىن ىف  َوذلَّ  لفظ

املظىن فبوع املظىن املستخرـ هبا هو  املظجم يظين الصر والتورل واإلشاحة ابلوج .

اليت  الوحرة املظجمية حيبما ترد مفردة أو املظىن ربمل هو املظىن الذي , و املظجمي

بيياهنا قواميس اللغة حسب ما وتكلفت , وضظها األسالؼ لأللفاظ املختلفة

 .ارتضت  اجلماعة واصطلحت علي 

                                                           
16

 ٖٗٔنفس املرجع...ص. 
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أي كأف ىف أذني  ثقال وصمما  ٚٔفّسر ابن عاشور بػ"الثقل", "َوقػْرًا" لفظو 

" وقروكذلك املظىن الوارد ىف القاموس لكلمة " ٛٔديبظان  عن استماع آَيت هللا.

املظىن . فبوع املظىن املستخرـ هبا هو ثقل يف األذف, أو ذهاب السمع كل  هو

الذي ترؿ علي  الكلمات حاؿ انفرادها أو املظىن الذي هو املظىن , و املظجمي

ليس ل  ارتياط بكلمة األخرى, ول  املظىن الواض  ولو أن  ليس يف سياؽ اجلملة 

 مظٌن.

 ٓٔ: ٖٔسورة لقماف/ .ٚ

َوَبثَّ  ِبُكمْ َوأَْلَق  يف األْرِض َرَواِسَي َأْف سَبِيَر  تَػَرْونَػَهاَخَلَق السََّماَواِت ِبَغًْنِ َعَمٍر 

َبا  ِفيَها  َكرميٍ  َزْوجٍ ِمْن ُكلِّ  ِفيَهاِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوأَنْػزَْلَبا ِمَن السََّماِء َماًء َفأَنْػيَػتػْ

قاؿ ابن عاشور ميوجر هذه اآلَيت هو دليل الرليل واستئباؼ 

راض عن آَيت هللا ابف هللا هو خالق املخلوقات لالستيراؿ عل  الذين دأهبم اإلع

فال يستحق غًنه أف تثيت ل  اإلهلية فكاف ادعاء اإلهلية لغًن هللا هو الظلة 

 "ِبُكمْ  " و"تَػَرْونَػَها"ىف قول  فاخلطاب  لإلعراض عن آَيت الكتاب اْلكيم.

                                                           
19

 ٗٗٔنفس املرجع...ص. 

10
 ٛٛٗ.صهػ(  ٕٓٗٔاجمللر الثاين, )دار القرآف الكرمي: بًنوت , التفاسريصفوة دمحم علي الصابوين,  
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وهو املظىن الكلمة اليت  املظىن املرلوؿ فبوع املظىن املستخرـ هبا هو ٜٔللمشركٌن,

 .أو الكلمة اليت هلا مرجع ترؿ إذل شيئ آخر

أي ونشر وفّرؽ ىف أرجاء  ٕٓعائر إذل األرض, فيهاوكذلك الضمًن 

األرض من كل أنواع اْليوا ات والرواب من مأكوؿ ومركوب, أي فأنيتبا ىف 

وهو  املظىن املرلوؿ فبوع املظىن املستخرـ هبا هواألرض كل نوع من البيات. 

 .أو الكلمة اليت هلا مرجع املظىن الكلمة اليت ترؿ إذل شيئ آخر

أي فأنيتبا يف األرض من كل  ٕٔو"الزوج" فسر ابن عاشور بػ"الصبف"

صبف من البيات. ولفظ "الزوج" ل  مظاين املتظردة من خالؿ السياؽ الذي ترد 

 في , عل  سييل املثاؿ:

ْل ِفيَها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجٌْنِ اثْػبَػٌْنِ  - (, "زوج" دبظىن ذكر ٓٗ)هود: قُػْلَبا اضبِْ

 وأنث .

(, ٕٕ)الصافات:  اْحُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا َوأَْزَواَجُهْم َوَما َكانُوا يَػْظُيُروفَ  -

 "الزوج" دبظىن قرين والبيًن.

 زوج اْلذاء: حذاء واحر مظ  آخر من جبس . -
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َبا َفأَنْػيػَ وآلية  , الزوج هبا دبظىن الصبف وهذ املظىن َكرميٍ  َزْوجٍ ِمْن ُكلِّ  ِفيَهاتػْ

املظىن هو  يف "الزوج"فبوع املظىن املستخرـ  يتحرد من خالؿ السيق اللغوي.

 خاصة لسياؽ اللغوي. لسياقيا

تستخرـ كلمة "كرمي" اساسا ". كثًن البفع" و"كرمي" مظب  األساسي

 خبًنها, مثل: لوصف كل األشياء جبماهلا أو

 رزؽ كرمي: كثًن

 رجل كرمي: جيمع الفضائل

 قوؿ كرمي: مرض مفير

 كتاب كرمي: مرض ىف مظاني  وألفاظ  وفوائره

َبا أي  ٕٕ"البفيس" ىف نوع ,بػ أما ابن عاشور يفسر "كرمي" ِمْن  ِفيَها َفأَنْػيَػتػْ

الظييم القيمة املادية أو املظبوية, ما يقابل  والبفيس يظين ,سٍ يفِ نَ  َزْوجٍ ُكلِّ 

خاصة  لسياقياملظىن اهو  يف كلمة "كرمي"فبوع املظىن املستخرـ . اْلسيس

لسياؽ اللغوي. ألف هلا املظىن متظردة حسب عرة استظماالت سياقية اللغوية 

 وكل سياؽ ييهر وحيرد أحر هذه املظىن أو وجها مبها.
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 ٔٔ: ٖٔسورة لقماف/ .ٛ

 َضالٍؿ ُمِيٌنٍ يف  اليَّاِلُموفَ َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِ  َبِل  َفَأُروين َهَذا َخْلُق اَّللَِّ 

هتكما  "َفَأُروين "أنيئوين", ويتظٌن أف يكوف " " تظينأَُروين قاؿ ابن عاشور "

 ٖٕألهنم ال ديكن هلم أف يكافحوا هللا زَيدة عل  كوف األمر مستظمال ىف التظجيز,

, أو يسم  أيضا ابملظىن األساسي املظىن املظجميفبوع املظىن املستخرـ هبا هو 

, ألف "أرى" و"أنيأ" الوحرة املظجمية حيبما ترد مفردة ربمل هو املظىن الذي و 

 .هلما املظىن الرئيسي الذي حيتوي عل  نفس املظىن يف نياـ املظجمي

ألهنم جظلوا هلل شريكا يف  ٕٗ"املشركوففسر ابن عاشور بػ" "اليَّاِلُموفَ "و

؟" أي أّي َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدونِ ِ َفَأُروين َهَذا َخْلُق اَّللَِّ " ملك , لذلك قيل هلم

فبوع  ٕ٘سيء خلقت  آهلتكم اليت عيرسبوها من دوف هللا من األواثف واألصباـ؟.

دل" اخاصة لسياؽ اللغوي. ألف مظىن "الي لسياقياملظىن اهو املظىن املستخرـ هبا 

 يفهم من خالؿ سياؽ اآلية يف هذه السورة.
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 ٕٔ: ٖٔسورة لقماف/ .ٜ

َبا  َا َيْشُكُر  َيْشُكرْ َأِف اْشُكْر َّللَِِّ َوَمْن  اْلِْْكَمةَ  لُْقَمافَ َوَلَقْر آتَػيػْ  َكَفرَ َوَمْن   لِبَػْفِس ِ َفِإمنَّ

يرٌ   فَِإفَّ اَّللََّ َغيِنٌّ ضبَِ

املظىن  هو فبوع املظىن املستخرـ ٕٙو"لقماف" اسم رجل حكيم صاحل.

ألف  .أو الكلمة اليت هلا مرجع وهو املظىن الكلمة اليت ترؿ إذل شيئ آخر املرلوؿ

"لقماف" ترؿ عل  رجل حكيم صاحل وأكثر الرواَيت يف شأن  اليت يظضر بظضها 

ل هو من بالد وإف كانت أسانيرها ضظيفة تقتضي أن  كاف من السود, فقي

 البوبة, وقيل من اْليشة.

وقاؿ ابن عاشور "اْلكمة" هي مظرفة حقائق األشياء عل  ما هي علي , 

وهذا املظىن يتوافق ابملظىن األساسي لكلمة "اْلكمة" أي وفقا ملظىن الذي يوجر 

هو املظىن الذي ترؿ علي   املظىن املظجمييف قاموس, فبوع املظىن املستخرـ هو 

 اؿ انفرادها.الكلمات ح

وجيء يف فظل "يشكر" بصيغة املضارع لإلدياء إذل جرارة الشكر 

املستفاد من الراللة  الوظيفياملظىن فبوع املظىن املستخرـ هبا هو  ٕٚابلتجرير.
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صيغ األفظاؿ أبنواعها املاضي واملضارع واألمر ترؿ عل  اْلرث , ألف الصريف

وما يتصل هبذه األفظاؿ من حروؼ الزَيدة والتوكير وغًنه كل ذلك ل  أثر  ,وزمب 

ية واشتقاؽ الصيغ اللغوية دورًا كيًنًا يف ببتلظب طرائق اال. و يف توجي  املظىن

 .عل  املظىن الراللة

 ٖٔ: ٖٔسورة لقماف/ .ٓٔ

ْرَؾ َليُْلٌم َعِييمٌ  اِبَّللَِّ ال ُتْشرِْؾ  ابينَّ ََي  يَِظيُ ُ ِ  َوُهَو اببَوِإْذ قَاَؿ لُْقَماُف ال  ِإفَّ الشِّ

" مضافا إذل َيء متكلم, والتصغًن بن" تصغًن "اابينّ "وقاؿ ابن عاشور 

هبا لتزيل املخاطب الكيًن مبزلة الصغًن كباية عن الشفقة ب  والتحيب ل , وهو 

يف مقاـ املوعية والبصيحة إدياء وكباية عن إُماض البص  وحب اخلًن, ففي  

 االمتثاؿ للموعية. حث عل 

  قطظة من اللغة ربمل, وهو الذي ىن األسلويبظاملفبوع املظىن املستخرـ هو 

ابلبسية لليروؼ االجتماعية ملستظملها واملبطقة اجلغرافية اليت يبتمي اليها. كما أن  

يكشف عن مستوَيت أخرى مثل التخصص ودرجة الظالقة بٌن املتكلم والسامع 

لغة -لة..( ونوع اللغة )لغة الشظرميتذ-عامية-رمسية-املستخرمة )أدبيةورتية اللغة 

 .(كتابة..-خطية -ة اإلعالف..( والواسطة )حريثلغ-لغة الظلم-لغة القانوف-البثر
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 ٗٔ: ٖٔسورة لقماف/ .ٔٔ

َبا اإلْنَساَف ِبَواِلَرْيِ  ضَبََلْتُ  أُمُُّ   َعاَمٌْنِ َأِف اْشُكْر رل ُ  يف ِفَصالُ وَ َوْهًبا َعَل  َوْهٍن َوَوصَّيػْ

 َوِلَواِلَرْيَك ِإرَلَّ اْلَمِصًنُ 

 ٕٛوقاؿ ابن عاشور"الفصاؿ" هو اسم للفطاـ, فهو فصل عن الرضاعة.

املظىن هو وع املظىن املستخرـ فبوهذا يتوافق ابملظىن األساسي لكلمة "الفصاؿ", 

اليت  دة أو املظىنوهو املظىن الذي ربمل  الوحرة املظجمية حيبما ترد مفر . املظجمي

وتكلفت بيياهنا قواميس اللغة حسب ما , وضظها األسالؼ لأللفاظ املختلفة

 .ارتضت  اجلماعة واصطلحت علي 

 ٘ٔ: ٖٔسورة لقماف/ .ٕٔ

ُهَما يف َصاِحيػْ َوِإْف َجاَهَراَؾ َعل  َأْف ُتْشرَِؾ يب َما لَْيَس َلَك بِِ  ِعْلٌم َفال ُتِطْظُهَما وَ 

نْػَيا  ُتْم تَػْظَمُلوفَ  َمْن َأ َابَ َواتَِّيْع َسِييَل  َمْظُروفًاالرُّ  ِإرَلَّ مُثَّ ِإرَلَّ َمْرِجُظُكْم َفأُنَيُِّئُكْم دبَا ُكبػْ

قاؿ ابن عاشور "املصاحية" هو "املظاشرة". ألف مب  حريث مظاوية ابن 

قاؿ:  حيرة, أن  قاؿ لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "من أحق الباس حبسن صحابيت؟

 ٜٕأمك"اخل.
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فبوع املظىن املستخرـ هو يف قاموس,  يوجروأيضا هكذا املظىن الذي 

الوحرة املظجمية حيبما ترد مفردة أو  ربمل وهو املظىن الذي . املظجمياملظىن 

وتكلفت بيياهنا قواميس اللغة , اليت وضظها األسالؼ لأللفاظ املختلفة املظىن

 .علي حسب ما ارتضت  اجلماعة واصطلحت 

وقاؿ ابن عاشور "املظروؼ" هو الشيء املتظارؼ املألوؼ الذي ال يبكر 

ػ"املظروؼ" دبظىن ف ٖٓفهو الشيء اْلسن, أي صاحب والريك صحية حسبة.

ألف ايضا كذلك املظىن . املظجمياملظىن هو  وع املظىن املستخرـ هبان"اْلسن", 

اسم لكل فظل يظرؼ حسب   الذي يوجر يف قاموس لكلمة "املظروؼ" يظين

 ابلظقل أو الشرع وهو خالؼ املبكر.

عن هذه اآلية املراد بػ"من أ اب" هم املقلظوف عن  مث قاؿ ابن عاشور

الشرؾ وعن املبهيات اليت مبها عقوؽ الوالرين. يف األساس "أ اب إذل هللا" دبظىن 

لمة "أ اب" اتب ولـز الطاعة, ويف هذه اآلية يتحرد املظىن بسيب استظماؿ الك

يف سياؽ اآلية يظين البهي عن اإلصغاء إذل الوالرين إذا دعوا إذل اإلشراؾ واألمر 

خاصة  لسياقياملظىن اهو فبوع املظىن املستخرـ هبا دبظاشرة الوالرين ابملظروؼ. 
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لسياؽ اللغوي. ألف مظىن "من أ اب" يفهم من خالؿ سياؽ اآلية يف هذه 

 السورة.

 ٙٔ: ٖٔسورة لقماف/ .ٖٔ

فَػَتُكْن يف َصْخَرٍة َأْو يف السََّماَواِت أَْو  َخْرَدؿٍ ِمْن  َحيَّةٍ  ِإنػََّها ِإْف َتُك ِمثْػَقاَؿ بينَّ ََي 

ُ ِإفَّ اَّللََّ   َخِيًنٌ  َلِطيفٌ يف األْرِض ََيِْت هِبَا اَّللَّ

و"اْلية" فسر ابن عاشور بواحرة اْلّب وهو بذر البيات من سبابل أو 

وع املظىن فب ٖٔالواحرة زريظة لبوعها من البيات. قطبية حبيث تكوف تلك

وهو املظىن الذي يتوافق   (Makna Konseptual)املظىن املفهوميهو املستخرـ 

 .ابملفهـو وال مرتيطا بيظض اجلمظيات

و"اخلردؿ" هو نيت ل  جذر وساؽ قائمة متفرعة إسطوانية أوراقها كيًنة 

قروف دقيقة مربظة الزواَي زبرج بزورا  خيرج أزهارا صغًنة ُصفرا سبيلية تتحوؿ إذل

وهو  ,املفهومياملظىن فبوع املظىن املستخرـ هبا هو  ٕٖدقيقة تسم  اخلردؿ أيضا.

ألف ابن عاشور يفسر  .املظىن الذي يتوافق ابملفهـو وال مرتيطا بيظض اجلمظيات

 "اخلردؿ" بشرح عن مفهـو هذه الكلمة.
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ابن عاشور أبن  من يظلم دقائق و"اللطيف" من أمساء هللا اْلسىن, وفسر 

األشياء ويسلك يف إيصاهلا إذل من تصل  ب  مسلك الرفق, فهو وصف مؤذف 

  ٖٖابلظلم والقررة الكاملٌن, أي يظلم ويقرر ويبفذ قررت .

وهو املظىن  ,املفهومياملظىن وأيضا كذلك نوع املظىن املستخرـ هبا هو 

دُيتلك  الكلمة وزبلع من أي ارتياط أو الذي يتوافق ابملفهـو أو املظىن الذي 

 .الظالقة

 ٚٔ: ٖٔسورة لقماف/ .ٗٔ

َعَل  َما َأَصاَبَك ِإفَّ  َواْصربْ  أَِقِم الصَّالَة َوْأُمْر اِبْلَمْظُروِؼ َواْنَ  َعِن اْلُمْبَكِر بينَّ ََي 

 األُمورِ  َعْزـِ َذِلَك ِمْن 

فبوع  ٖٗأو حيزف. قاؿ ابن عاشور "الصرب" هو ربمل ما حيل ابملرء مما يؤدل

أو التصوري املظىن ويسم  أحيا ا  املفهومياملظىن املظىن املستخرـ هبا هو 

ة األساسية واملمثل اْلقيقي للوظيفوهو املظىن الذي يتوافق ابملفهـو , اإلدراكي

 ذبلر وواج  املصائب واليالَي جبرأة.وهي  كلمة "صرب"ل
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" قاؿ ابن عاشور هو مصرر دبظىن املفظوؿ,  أي من مظزـو الظمور, و"عـز

صيغ ألف فاملظىن الكلمة متأثّر ابلصيغ الصرفية,  ٖ٘أي اليت عزمها هللا وأوجيها.

ية واشتقاؽ الصيغ اللغوية كل ذلك ل  أثر يف توجي  ببطرائق االو األفظاؿ أبنواعها 

 .صريفال املستفاد من الراللة الوظيفي املظىن, فبوع املظىن املستخرـ هبا هو املظىن

 ٛٔ: ٖٔلقماف/سورة  .٘ٔ

 ِإفَّ اَّللََّ ال حيُِبُّ ُكلَّ ُُمَْتاٍؿ َفُخورٍ  َمَرًحاَخرََّؾ لِلبَّاِس َوال سَبِْش يف األْرِض  ُتَصظِّرْ َوال 

فبوع املظىن  ٖٙ" دبظىن "ال ربتقر الباس".َخرَّؾَ  ُتَصظِّرْ ال قاؿ ابن عاشور "

ألف املظىن  وهو املظىن غًن اْلقيقي,  (Makna Kiasan)املظىن اجملازياملستخرـ هو 

يتحوؿ إذل املظىن اجملازي ودل يظر متوافقا ابملفهـو للكلمة, ولكن إذا  اْلقيقي

 اْلقيقي. فكر ا ابلظميق فال يزاؿ هباؾ ارتياط ابملظىن 

ويف اصطالح اليالغيٌن هو اللفظ املستظمل يف غًن ما وضع ل  يف 

يذكر املظىن املقارنة  "َخرَّؾَ  ُتَصظِّرْ ال "اآلية  ويف اصطالح التخاطب لظالقة وقريبة.

وتكلف إظهار الصظر هو  يظين "اإلحتقار".لألشياء اخلارجي أو غًن مذكور 

 سبثيل لالحتقار ألف مصاعرة اخلر هيئة احملتقر املستخف يف غالب األحواؿ.
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فبوع املظىن  ٖٚو"املرح" فسر ابن عاشور بفرط البشاط من فرح وازدهاء.

ألف هاكذا هو املظىن الذي يوجر يف القاموس, . املظجمياملظىن املستخرـ هو 

اليت وضظها  الوحرة املظجمية حيبما ترد مفردة أو املظىن ربمل وهو املظىن الذي 

وتكلفت بيياهنا قواميس اللغة حسب ما ارتضت  , األسالؼ لأللفاظ املختلفة

 .اجلماعة واصطلحت علي 

 ٜٔ: ٖٔلقماف/سورة  .ٙٔ

 ِمْن َصْوِتَك ِإفَّ أَْنَكَر األْصَواِت َلَصْوُت اْْلَِمًنِ  َواْغُضضْ يف َمْشِيَك  َواْقِصرْ 

"القصر" فسر ابن عاشور ابلوسط الظرؿ بٌن طرفٌن, فالقصر يف املشي و

فػ"القصر" دبظىن "الوسط"  ٖٛهو أف يكوف بٌن طرؼ التيخرت وطرؼ الربيب.

الذي ترؿ علي  هو املظىن وهو  ظجمياملظىن املنوع املظىن املستخرـ هبا هو 

, اليت وضظها األسالؼ لأللفاظ املختلفة أو املظىن الكلمات حاؿ انفرادها

 .وتكلفت بيياهنا قواميس اللغة حسب ما ارتضت  اجلماعة واصطلحت علي 
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" دبظىن نقص قوة استظماؿ الشيء.  فغض الصوت وقاؿ ابن عاشور "الَغضُّ

ألف . املظجمياملظىن هو هبا نوع املظىن املستخرـ  ٜٖيظين جظل  دوف اجلهر.

الوحرة املظجمية  ربمل وهو املظىن الذي هاكذا هو املظىن الذي يوجر يف قاموس, 

وتكلفت , اليت وضظها األسالؼ لأللفاظ املختلفة حيبما ترد مفردة أو املظىن

 .ارتضت  اجلماعة واصطلحت علي بيياهنا قواميس اللغة حسب ما 

 ٕٓ: ٖٔسورة لقماف/ .ٚٔ

َعَلْيُكْم نَِظَمُ   َأْسَيغَ أدلَْ تَػَرْوا َأفَّ اَّللََّ َسخََّر َلُكْم َما يف السََّماَواِت َوَما يف األْرِض وَ 

 َوِمَن البَّاِس َمْن جُيَاِدُؿ يف اَّللَِّ ِبَغًْنِ ِعْلٍم َوال ُهًرى َوال ِكَتاٍب ُمِبًنٍ  اَبِطَبةً وَ  ظَاِهَرةً 

فبوع املظىن املستخرـ هو  ٓٗو"إسياغ البظم" فسر ابن عاشور بػ"إكثارها".

هو املظىن الذي ربمل  الوحرة , و أو يسم  أيضا ابملظىن األساسي املظىن املظجمي

ة, ألف "إسياغ" و"إكثار" هلما املظىن الرئيسي الذي املظجمية حيبما ترد مفرد

 .يظين غمر وغّزر ووّفر حيتوي عل  نفس املظىن يف نياـ املظجمي
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. املظجمياملظىن بوع املظىن املستخرـ هو ف ٔٗو"الياهرة" تظين الواضحة.

الوحرة  ربمل وهو املظىن الذي ألف هاكذا هو املظىن الذي يوجر يف القاموس, 

, اليت وضظها األسالؼ لأللفاظ املختلفة املظجمية حيبما ترد مفردة أو املظىن

 .وتكلفت بيياهنا قواميس اللغة حسب ما ارتضت  اجلماعة واصطلحت علي 

و"الياطبة" عبر ابن عاشور تظين اخلفية وما ال يظلم إال برليل أو ال يظلم 

بوع املظىن املستخرـ هو , فهاكذا هو املظىن الذي يوجر يف قاموسو  ٕٗأصال.

 .الوحرة املظجمية حيبما ترد مفردة ربمل وهو املظىن الذي  املظجمياملظىن 

 ٕٔ: ٖٔسورة لقماف/ .ٛٔ

َوِإَذا ِقيَل هَلُُم اتَِّيُظوا َما أَنْػَزَؿ اَّللَُّ قَاُلوا َبْل نَػتَِّيُع َما َوَجْر َا َعَلْيِ  آاَبَء َا َأَوَلْو َكاَف 

 ِإذَل َعَذاِب السَِّظًنِ  َيْرُعوُهمْ الشَّْيطَاُف 

" عائر إذل اآلابء, أي أيتيظوف آابءهم َيْرُعوُهمْ الضمًن املبصوب يف قول  "

ولو كاف الشيطاف يرعو اآلابء إذل الظذاب فهم يتيظوهنم إذل الظذاب وال 
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وهو املظىن الكلمة اليت ترؿ  املظىن املرلوؿ فبوع املظىن املستخرـ هو ٖٗيهتروف.

 .أو الكلمة اليت هلا مرجع إذل شيئ آخر

 ٕٕ: ٖٔسورة لقماف/ .ٜٔ

 َعاِقَيةُ فَػَقِر اْسَتْمَسَك اِبْلُظْرَوِة اْلُوثْػَق  َوِإذَل اَّللَِّ  ُُمِْسنٌ َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُ  ِإذَل اَّللَِّ َوُهَو 

 األُمورِ 

اإلحساف هو الظمل الصاحل و"ُمسن" فاعل من أحسن, وفسر ابن عاشور 

واإلخالص يف الظيادة. كما يف اْلريث: "اإلحساف أف تظير هللا كأنك تراه فإف دل 

وهو املظىن  ,املفهومياملظىن فبوع املظىن املستخرـ هبا هو  ٗٗتكن تراه فإن  يراؾ".

, وال مرتيطا بيظض اجلمظيات  .الذي يتوافق ابملفهـو

وهكذا هو املظىن  ٘ٗاْلالة اخلاسبة والبهاية,وقاؿ ابن عاشور "الظاقية" تظين 

فبوع املظىن املستخرـ هو  آخر كل شيء أو خاسبة.الذي يوجر يف القاموس يظين 

الوحرة املظجمية حيبما ترد مفردة أو  ربمل وهو املظىن الذي . املظجمياملظىن 

اللغة وتكلفت بيياهنا قواميس , اليت وضظها األسالؼ لأللفاظ املختلفة املظىن

 .حسب ما ارتضت  اجلماعة واصطلحت علي 
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نوع املظىن املستخرـ هبا وأيضا كذلك  ٙٗو"األمور" صبع أمر وهو الشأف.

الوحرة  ربمل هو املظىن الذي , و أو يسم  ابملظىن األساسي املظىن املظجميهو 

, ألف "أمر" و"شأف" هلما املظىن الرئيسي الذي حيتوي املظجمية حيبما ترد مفردة

 .نفس املظىن يف نياـ املظجمي عل 

 ٖٕ: ٖٔسورة لقماف/ .ٕٓ

َبا َمْرِجُظُهْم فَػبُػَبِيّئُػُهْم دبَا َعِمُلوا ِإفَّ اَّللََّ َعِليٌم   حَيْزُْنكَ َوَمْن َكَفَر َفال  َذاِت بِ ُكْفرُُه إِلَيػْ

 الصُُّرورِ 

قاؿ ابن عاشور قرأ البافع "حُيْزِْنَك" بضم التحتية وكسر الزاي مضارع أحزن  

" بفت  التحتية وضم الزاي مضارع َحزَن  حَيْزُْنكَ إذا جظل  حزيبا. وقرأ اليقية "

بذلك املظىن, ومها لغتاف: األوذل لغة سبيم, والثانية لغة قريش, واألوذل أقيس 

  ٚٗوكلتامها ُفصح  ولغة سبيم من اللغات اليت نزؿ هبا القرآف وهي لغة عليا.

  قطظة من ربملالذي املظىن , وهو سلويباملظىن األفبوع املظىن املستخرـ هو 

  اللغة ابلبسية لليروؼ االجتماعية ملستظملها واملبطقة اجلغرافية اليت يبتمي اليها.
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و"ذات الصرور" هي البواَي وأعراض البفس من حنو اْلقر وتربًن املكر 

وهذا املظىن  ٛٗوالكفر, ومباسيت  هبا أف كفر املشركٌن بظض  إعالف وبظض  إسرار.

يفهم وحيرد من خالؿ سياؽ اآلية, ألف الظيارة "ذات الصرور" هلا مظاين 

 املتظردة من حيث عرة استظماالت سيقية, عل  سييل مثاؿ:

 كاسبين ذات صرره, دبظىن أسّر عيّن ذات نفس . -

 أصابت  ذات الصرر, دبظىن علة ربرث يف الصرر. -

 نساف.وهللا عليم بذات الصرور, دبظىن سريرة اإل -

خاصة لسياؽ  املظىن السياقيفبوع املظىن املسخرـ يف "ذات الصرور" هو 

سياؽ ييهر وحيرد وكل اللغوي, ألف مظباها حيرد من خالؿ سياؽ الذي ترد في  

 وجها من مظانيها.

 ٕٗ: ٖٔسورة لقماف/ .ٕٔ

 َغِليظٍ ُهْم ِإذَل َعَذاٍب َنْضطَرُّ ُهْم قَِليال مُثَّ مُنَتِّظُ 
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فبوع  ٜٗ"التمتيع" هو الظطاء املوقت فهو إعطاء املتاع.قاؿ ابن عاشور 

ألف ابن عاشور يفسر  ,األساسي أو املظجمياملظىن املظىن املستخرـ هو 

 .وفقا دبظباه األساسيي"التمتيع" 

.  ٓ٘و"االضطرار" هو "اإلجلاء", وهو جظل الغًن ذا ضرورة, أي لزـو

املظىن فبوع املظىن املستخرـ هو  وهكذا هو املظىن الذي يوجر يف قاموس,

الوحرة املظجمية حيبما ترد مفردة  ربمل الذي هو  املظجمي مظىن ألف. املظجمي

 .اليت وضظها األسالؼ لأللفاظ املختلفة أو املظىن

و"غليظ" من صفات األجساـ وهو القوي اخلشن, وأطلق عل  شرير 

وعرـ الطاقة عل   من األحواؿ عل  وج  االستظارة جبامع الشرة عل  البفس

  ٔ٘احتمال .

خاصة لسياؽ  السياقياملظىن هو  "غليظ"فبوع املظىن املستخرـ يف 

إضافة اللغوي ألف املظىن يفهم وييهر من خالؿ سياؽ اللغوي أو اآلية, 

جامع الشرة عل  البفس وعرـ الطاقة عل  "الظذاب" بػ"الغليظ" ييهر املظىن 
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 .كاف املظىن ُمتلفا سباما  يف سياؽ األخرى"غليظ" لفظوإذا استظملبا  احتمال ,

 :"الغليظ" داخل السياؽ اجلملة األخرى لفظعل  سييل املثاؿ 

 ُمرّ دبظىن  غليظ اءم -

 خشندبظىن  غليظ طظاـ -

 مؤّكر مشّرددبظىن  غليظعهر  -

 دبظىن الكير: قاسٍ  غليظرجل  -

"غليظ" يف السياؽ مظٌن, وكل سياؽ ييهر  لفظكذلك تغًن املظىن لوجود 

 .أو حيرد أحر هذه املظاين أو وجها مبها

 ٕ٘: ٖٔسورة لقماف/ .ٕٕ

ُ ُقِل اْْلَْمُر َّللَِِّ َبْل َأْكثَػُرُهْم ال  السََّماَواِت َواألْرضَ َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن َخَلَق  لَيَػُقوُلنَّ اَّللَّ

 يَػْظَلُموفَ 

بػ"السماوات واألرض": ما يشمل ما فيها من قاؿ ابن عاشور املراد 

املظىن  نوع املظىن املستخرـ هبا هو ٕ٘املخلوقات ومن بٌن ذلك حجارة األصباـ.

يفهم من بػ"السماوات واألرض" خاصة لسياؽ اللغوي, ألف املظىن مراد  السياقي
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اآلية خالؿ سياؽ اللغة هذه اآلية أو السورة. وذلك أبف هذه اآلية عطف عل  

" ابعتيار أف ِإَذا ِقيَل هَلُُم اتَِّيُظوا َما أَنْػَزَؿ اَّللَُّ قَاُلوا َبْل نَػتَِّيُع َما َوَجْر َا َعَلْيِ  آاَبَء اَ وَ "

ما وجروا علي  آابءهم هو اإلشراؾ مع هللا يف اإلهلية, وإف سأهلم سائل: من خلق 

"السماوات السماوات واألرض يقولوا خلقهن هللا, وذلك ملا فّسر ابن عاشور 

 .واألرض" بشامل ما فيها من املخلوقات ومن بٌن ذلك حجارة األصباـ

 ٕٚ: ٖٔسورة لقماف/ .ٖٕ

َا يف األْرِض ِمْن َشَجَرٍة أَْقالـٌ َواْلَيْحُر  هُ َوَلْو أمنَّ َظةُ ِمْن بَػْظِرِه  دَيُرُّ نَِفَرْت  َأحْبٍُر َما  َسيػْ

 اَّللَِّ ِإفَّ اَّللََّ َعزِيٌز َحِكيمٌ  َكِلَماتُ 

و"ديره" بفت  الياء التحتية وضم امليم, أي يزيره مرادا. واملراد بكسر امليم 

اخلرب الذي يكتب ب . فكاف قول  "ديره" متضمبا فرض أي يكوف اليحر مرادا مث 

 الوظيفي املظىنهو  فبوع املظىن املستخرـ ٖ٘يزاد في  إذا نشف مراده سيظة أحبر.

ية واشتقاؽ ببطرائق االو صيغ األفظاؿ أبنواعها ألف  .صريفال املستفاد من الراللة

 .الصيغ اللغوية كل ذلك ل  أثر يف توجي  املظىن
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"سيظة" تستظمل يف الكباية عن الكثرة كثًنا كقوؿ لفظوقاؿ ابن عاشور 

, أي واليحر  البيب ملسو هيلع هللا ىلص "والكافر َيكل يف سيظة أمظاء" فليس هلذا الظرد مفهـو

  ٗ٘ديره أحبر كثًنة.

وهو املظىن   (Makna Kiasan)املظىن اجملازي فبوع املظىن املستخرـ هبا هو

ودل يظر متوافقا  اْلقيقيربوؿ مظباها من املظىن  "سيظة" لفظألف  ٘٘غًن اْلقيقي,

. ويف اصطالح اليالغيٌن املظىن اجملازي هو اللفظ املستظمل يف ابملفهـو للكلمة

 ٙ٘لظالقة وقريبة.غًن ما وضع ل  يف اصطالح التخاطب 

" ما انتهت, أي فكيف ربسب اليهود وما يف التوراة هو نَِفَرتْ َما ومظىن "

مبته  كلمات هللا, أو كيف حيسب املشركوف أف ما نزؿ من القرآف أوشك أف 

نوع املظىن "نفر" فسر ابن عاشور بػ"انته ",  لفظف ٚ٘يكوف انتهاء القرآف.

المها هلما املظىن الرئيسي الذي حيتوي كألف  . املظجمياملظىن هو هبا املستخرـ 

 .عل  نفس املظىن يف نياـ املظجمي
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 ٕٛ: ٖٔسورة لقماف/ .ٕٗ

يٌع َبِصًنٌ  ُكمْ َوال بَػْظثُ  ُكمْ َما َخْلقُ   ِإال َكبَػْفٍس َواِحَرٍة ِإفَّ اَّللََّ مسَِ

وضمًنا املخاطيٌن مراد هبما صبيع اخللق فهما دببزلة اجلبس, أي ما خلق 

فبوع املظىن املستخرـ  ٛ٘مرة وال بظثهم إال كخلق نفس واحرة.صبيع الباس أوؿ 

أو الكلمة اليت هلا  وهو املظىن الكلمة اليت ترؿ إذل شيئ آخر املظىن املرلوؿ هو

 .مرجع

 ٜٕ: ٖٔسورة لقماف/ .ٕ٘

البػََّهاَر يف اللَّْيِل َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر   يُوِلجُ اللَّْيَل يف البػََّهاِر وَ يُوِلُج أدلَْ تَػَر َأفَّ اَّللََّ 

 ِإذَل َأَجٍل ُمَسمًّ  َوَأفَّ اَّللََّ دبَا تَػْظَمُلوَف َخِيًنٌ  جَيْرِيُكلٌّ 

قاؿ ابن عاشور "اإليالج" هو "اإلدخاؿ", وهو سبثيل لتظاقب اليلمة 

وهكذا هو املظىن الذي يوجر يف القاموس,  ٜ٘والضياء بولوج أحرمها يف اآلخر.

الوحرة  ربمل وهو املظىن الذي . املظجمياملظىن فبوع املظىن املستخرـ هو 

هلما املظىن الرئيسي الذي  "اإليالج" و "اإلدخاؿ". فػاملظجمية حيبما ترد مفردة

 .حيتوي عل  نفس املظىن يف نياـ املظجمي
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ًن النتقاؿ الشمس يف فلكها و"اجلري" دبظىن "املشي السريع", استظ

وانتقاؿ األرض حوؿ الشمس وانتقاؿ القمر حوؿ األرض, تشييها ابملشي السريع 

  ٓٙألجل شسوع املسافات اليت تقطع يف خالؿ ذلك.

خاصة لسياؽ اللغوي ألف  السياقياملظىن هو  فبوع املظىن املستخرـ

 يف البيم,الكلمات حيرد مظباها من خالؿ عالقاهتا مع الكلمات األخرى 

 :و"اجلري" تغًن مظباها بتغيًن سياؽ اجلملة أو تركييها, مثل

 ذبري الرَيح دبظىن هتبّ  -

 اؿدبظىن س جرى املاء -

 يوجر أو حرثدبظىن  جرى األمر -

 جرت السفيبة دبظىن أحبرت -

كذلك "اجلري" يف هذه اآلية دبظىن املشي السريع النتقاؿ الشمس يف و 

 .وانتقاؿ القمر حوؿ األرضفلكها وانتقاؿ األرض حوؿ الشمس 

 ٖٓ: ٖٔسورة لقماف/ .ٕٙ

 اْلَظِليُّ اْلَكِيًنُ َوَأفَّ َما َيْرُعوَف ِمْن ُدونِِ  اْلَياِطُل َوَأفَّ اَّللََّ ُهَو  اْلَْقُّ َذِلَك أبَِفَّ اَّللََّ ُهَو 
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, وكذلك مظىن "اْلق" يف ٔٙوقاؿ ابن عاشور "اْلق" هبا دبظىن الثابت

فبوع املظىن القاموس هو اسم من أمساء هللا تظاذل اْلق الثابت بال شّك. 

الوحرة املظجمية حيبما ترد  ربمل وهو املظىن الذي . املظجمياملظىن املستخرـ هو 

وتكلفت بيياهنا قواميس , اليت وضظها األسالؼ لأللفاظ املختلفة مفردة أو املظىن

 .ارتضت  اجلماعة واصطلحت علي اللغة حسب ما 

 ٖٔ: ٖٔسورة لقماف/ .ٕٚ

اَّللَِّ ِلًُنَِيُكْم ِمْن آََيتِِ  ِإفَّ يف َذِلَك آلََيٍت  ْظَمةِ اببأدلَْ تَػَر َأفَّ اْلُفْلَك ذَبْرِي يف اْلَيْحِر 

 َصيَّاٍر َشُكورٍ ِلُكلِّ 

 وصف هذا اجلري دبالبسة نظمة هللا ألف الباس كلما ُمرت هبم الفلك يف

فظرفبا أف ابن عاشور يفسر  ٕٙاليحر كانوا مالبسٌن لبظمة هللا عليهم ابلسالمة.

ألف ابن عاشور , اخلاصمظىن هو  خرـفبوع املظىن املست "البظمة" بػ"السالمة".

 "البظمة" بػ"السالمة".خيصص املظىن 
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مث "صّيار وشكور" صيغة ميالغة يف املوصوؼ ابلصرب والشكر. ووج  إيثار 

والشكر هبا لكباية هبما, من بٌن شظب اإلدياف, أهنا أنسب دبقاـ  خلقي الصرب

 ٖٙالسًن يف اليحر إذ راكب اليحر بٌن خطر وسالمة ومها ميهر الصرب والشكر.

ية واشتقاؽ ببطرائق االألف متأثّر ابلصيغ الصرفية,  "صّيار وشكور" فاملظىن 

, فبوع املظىن املستخرـ هبا هو الصيغ اللغوية كل ذلك ل  أثر يف توجي  املظىن

واشتقاؽ  ,يةببتلظب طرائق االو  .صريفال املستفاد من الراللة الوظيفي املظىن

 .عل  املظىن الصيغ اللغوية دوراً كيًناً يف الراللة

 ٕٖ: ٖٔسورة لقماف/ .ٕٛ

ُهْم  اليَُّللِ َمْوٌج كَ  َغِشيَػُهمْ َوِإَذا  يَن فَػَلمَّا ََنَّاُهْم ِإذَل اْلرَبِّ َفِمبػْ َدَعُوا اَّللََّ ُُمِْلِصٌَن َلُ  الرِّ

 َكُفورٍ َختَّاٍر  َوَما جَيَْحُر ِِبََيتَِبا ِإال ُكلُّ  ُمْقَتِصرٌ 

وقاؿ ابن عاشور "الغشياف" مستظار للمجيء املفاجئ ألن  يشي  

وهو مظىن زائر عل  املظىن  ,اإلضايفاملظىن  هوفبوع املظىن املستخرـ  ٗٙالتغطية.

ألف "الغشياف" يف مظباه األساسي  من قيمة أو شظور أو صورة مظيبة. األساسي

 للمجيء املفاجئ. هو "غطاء" بروف إضافة املظىن
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وكذلك املظىن الذي  ٘ٙو"اليَُّلل" صبع ظُّلة وهي ما أظّل من سحاب.

اليت  املظىنوهو  ,املظجمياملظىن يوجر يف قاموس. فبوع املظىن املستخرـ هو 

وتكلفت بيياهنا قواميس اللغة حسب ما , وضظها األسالؼ لأللفاظ املختلفة

 .ارتضت  اجلماعة واصطلحت علي 

 ٙٙو"اخلتار" هو الشرير اخلرت بصيغة فّظاؿ للميالغة, واخلرت: أشر الغرر.

ألف  .صريفال املستفاد من الراللة الوظيفي املظىنفبوع املظىن املستخرـ هبا هو 

 فظاؿ من حروؼ الزَيدة والتوكيرصيغ األفظاؿ أبنواعها وما يتصل هبذه األ

واللواحق األخرى وما يرخلها من التضظيف وغًنه كل ذلك ل  أثر يف توجي  

 .املظىن

 ٖٖ: ٖٔسورة لقماف/ .ٜٕ

يَػْوًما ال جَيْزِي َواِلٌر َعْن َوَلِرِه َوال َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز  َواْخَشْواََي أَيػَُّها البَّاُس اتػَُّقوا َربَُّكْم 

نْػَيا َوال يَػُغرَّنَُّكْم اِبَّللَِّ الْ  ًئا ِإفَّ َوْعَر اَّللَِّ َحقٌّ َفال تَػُغرَّنَُّكُم اْْلََياُة الرُّ  َغُرورُ َعْن َواِلِرِه َشيػْ
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ر يف وكذلك املظىن الذي يوج ٚٙو"خشية" فسر ابن عاشور بػ"اخلوؼ",

اليت وضظها  املظىنوهو  ,املظىن املظجميقاموس. فبوع املظىن املستخرـ هو 

وتكلفت بيياهنا قواميس اللغة حسب ما ارتضت  , األسالؼ لأللفاظ املختلفة

 .اجلماعة واصطلحت علي 

 ٖٗ: ٖٔسورة لقماف/ .ٖٓ

َما يف األْرَحاـِ َوَما َتْررِي نَػْفٌس َماَذا  َويَػْظَلمُ اْلَغْيَث  يُػَبزِّؿُ ِإفَّ اَّللََّ ِعْبَرُه ِعْلُم السَّاَعِة وَ 

َ َعِليٌم َخِيًنٌ   َتْكِسُب َغًرا َوَما َتْررِي نَػْفٌس أبَِيِّ أَْرٍض سَبُوُت ِإفَّ اَّللَّ

وقاؿ ابن عاشور وإف هللا يبزؿ الغيث, فيفير التخصيص بتبزيل الغيث. 

اإلخيار أبن   واملقصود أيضا عبره علم وقت نزوؿ الغيث وليس املقصود جمرد

يبزؿ الغيث ألف ذلك ليس مما يبكرون  ولكن نيمت اجلملة أبسلوب الفظل 

مضارع ليحصل مع داللة عل  االستئثار ابلظلم ب  االمتباف بذلك املظلـو الذي 

 ٛٙهو نظمة.

, الصريفاملستفاد من الراللة  الوظيفياملظىن فبوع املظىن املستخرـ هبا هو 

وما  ,املاضي واملضارع واألمر ترؿ عل  اْلرث وزمب  صيغ األفظاؿ أبنواعهاألف 
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يتصل هبذه األفظاؿ من حروؼ الزَيدة والتوكير وغًنه كل ذلك ل  أثر يف توجي  

عل   ية واشتقاؽ الصيغ اللغوية دورًا كيًنًا يف الراللةببتلظب طرائق اال. و املظىن

 .املظىن

األطوار من نطفة و"يظلم" جيء ابملضارع إلفادة تكرر الظلم بتيرؿ تلك 

وأيضا كذلك  ٜٙوعلقة ومضغة مث من كون  ذكرا أو أنث  وإابف وضظ  ابلترقيق.

, ألف الصريفاملستفاد من الراللة  الوظيفياملظىن نوع املظىن املستخرـ هبا هو 

 .هذه اآلية ل  أثر يف توجي  املظىن ة فظل املضارع "يظلم"صيغ

تفسري الوارد يف كتاب سورة لقمان ومعناها  آايتعالقة بني لفظ ال -ب 

 التحرير والتنوير

 ٕ: ٖٔسورة لقماف/ .ٔ

 اْلَِْكيمِ  اْلِكَتابِ تِْلَك آََيُت 

قاؿ ابن عاشور "الكتاب" هبا دبظىن كالـ هللا أي القرآف الكرمي, واملقصود 

ابلظالقات الراللية بٌن األلفاظ هبا هي الظالقة بٌن لفظ اآلية ومظباها, قالظالقة 

 تظرد املظىنالقرآف( هي \بٌن لفظ اآلية )الكتاب( ومظباها )كالـ هللا
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(Polysemy) لفظ ألف ٓٚر من مظىن.وهو داللة الكلمة الواحرة عل  أكث 

يف اليت تتيظها  هلا عرة من املظاين وديكن ربريرها وفقا للكلمات "الكتاب"

 اجلملة أو نسم  السياؽ اللغوي, ومثاؿ ذلك:

ديكن أف يكوف املظىن الكتب السماوية املبزلة عل  األنيياء عليهم  -

فَػيَػَظَث اَّللَُّ البَِّييٌَِّن ُمَيشِّرِيَن َوُمْبِذرِيَن َوأَنْػَزَؿ السالـ كما يف اآلية: ...

 (ٖٕٔ...)اليقرة: اِبْلَْقِّ  اْلِكَتابَ َمَظُهُم 

وديكن أف يكوف املظىن الكتب اليت تضيط أعماؿ الظياد من حسبات  -

وَُكلَّ ِإْنَساٍف أَْلَزْمَباُه طَائِرَُه يف ُعُبِقِ  َوُُنْرُِج لَ ُ أو سيئات, كما يف اآلية: 

 ٔٚ(ٖٔ)اإلسراء:  .يَػْلَقاُه َمْبُشورًا ِكَتاابً يَػْوـَ اْلِقَياَمِة  

َوَما َكاَف لِبَػْفٍس َأْف يف اآلية:  القرر", كماوديكن أف يكوف املظىن " -

 (٘ٗٔ...)آؿ عمراف: ُمَؤجَّال ِكَتاابً سَبُوَت ِإال ِبِِْذِف اَّللَِّ  

وأما "اْلكيم" قاؿ ابن عاشور دبظىن "ذو اْلكمة", فالظالقة بٌن لفظ اآلية 

ألف هلما نفس املظىن أو أف يكوف هباؾ إقامة اللفظ مكاف  الرتادؼومظباها هي 
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داللة عرد من الكلمات املختلفة عل  مظىن اللفظ ملظاف متقاربة. والرتادؼ هو 

 .واحر

 ٖ: ٖٔسورة لقماف/ .ٕ

 ُمْحِسِبٌنَ ُهًرى َوَرضْبًَة لِلْ 

قاؿ ابن عاشور "ُمسبٌن" دبظىن الفاعلوف للحسبات, فالظالقة بٌن لفظ 

 أيضا الرتادؼيقوؿ إف  جانب من الظلماءوذلك ألف  ,الرتادؼاآلية ومظباها هي 

واقع بٌن الظيارات واجلمل, ال الكلمات املفردة, والشواهر اليت سيقت عل  هذا 

 البوع ربرد أف املظىن "لفظ" يف التظريف إمنا هو الظيارات واجلمل.

 ٗ: ٖٔسورة لقماف/ .ٖ

 َوُهْم اِبآلِخرَِة ُهْم يُوِقُبوفَ  الزََّكاةَ الَِّذيَن يُِقيُموَف الصَّالَة َويُػْؤتُوَف 

 فسر ابن عاشور "الزكاة" بػ"الصرقة", و"الزكاة" هلا عرة من املظاين, حنو: 

 نقاوهتا, صفاؤها.طهارهتا,  زكاة البفس: -

حصة من املاؿ وحنوه يوجب الشرع بذهلا للفقراء  مث الزكاة يف الشرع: -

 .وحنوهم بشروط خاصة
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مث زكاة الفطر يف الفق : صرقة واجية يقرمها املسلم الذي ديلك  -

 وم  إذل احملتاج من أوؿ رمضاف إذل ما قيل صالة عير الفطر.قوت ي

لظالقتها بكلمة و"الزكاة" يف هذه اآلية يفسرها ابن عشور بػ"الصرقة" 

. فالظالقة بٌن لفظ اآلية "الزكاة" ومظباها "الصرقة" "احملسبٌن" يف اآلَيت السابقة

 .وهو داللة الكلمة الواحرة عل  أكثر من مظىن تظرد املظىنهي 

 ٘: ٖٔسورة لقماف/ .ٗ

 اْلُمْفِلُحوفَ أُولَِئَك َعَل  ُهًرى ِمْن َرهِبِّْم َوأُولَِئَك ُهُم 

 ابنقاؿ و "املفلحوف" هو صبع املفل  من فظل فل  ومصرره فالح, 

لظالقة بٌن لفظ فادبظىن الفوز وصالح اْلاؿ, يف هذه اآلية عاشور "املفلحوف" 

" هلما نفس املظىن يف نياـ "الفوزو"الفالح" ألف  .الرتادؼاآلية ومظباها هي 

 املظجمي. 

 ٙ: ٖٔسورة لقماف/ .٘

ِبَغًْنِ ِعْلٍم َويَػتَِّخَذَها ُهُزًوا  َسِييِل اَّللَِّ َعْن  لُِيِضلَّ  هَلَْو اْْلَِريثِ َوِمَن البَّاِس َمْن َيْشرَتِي 

 أُولَِئَك هَلُْم َعَذاٌب ُمِهٌنٌ 
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مب  تشغيل الياؿ وتقصًن طوؿ قاؿ ابن عاشور يف "اللهو" ما يقصر 

الوقت اليطلة دوف البفع, مث إضافة )هلو( إذل )اْلريث( عل  مظىن )من( 

كما قاؿ ابن عاشور أف األص    التيظيضية وهي املغبية وقصة البضر ابن اْلارث.

 " هو البضر ابن اْلارث الذيهَلَْو اْْلَِريثِ َوِمَن البَّاِس َمْن َيْشرَتِي يف املراد بقول  "

وقيل أيضا ملسو هيلع هللا ىلص, عن استماع البيب يتلق  أكاذيب األخيار عل  قريش ليصرفهم 

خطل( اشرتى جارية  ابنأف املراد بلهو اْلريث أن  رجل من قريش )قيل هو 

 مغبية فيشغل الباس هبا عن استماع البيب ملسو هيلع هللا ىلص.

املغبية وقصة البضر ابن فالظالقة بٌن لفظ اآلية "هلو اْلريث" ومظباها "

انتماء عبصر أو جمموعة إذل جمموعة عليا. وهو  اإلشتماؿاْلارث" هي عالقة 

واجملموعة الظليا تسم  شاملة, والظبصر األسفل يسم  مشموال. ويف هذا يكوف 

 مشموال.املغبية وقصة البضر ابن اْلارث" "هلو اْلريث" شاملة واملظىن" لفظ اآلية

 الرتادؼيضّل" دبظىن "يلهي", فالظالقة بيبهما هي مث قاؿ ابن عاشور "

وهي أف الكلمتٌن أو أكثر دببطق البيرية التحليلية تتضمن نفس املكو ات 

ألف كالمها هلما مظىن االشتغاؿ واالنصراؼ.  ٕٚ,ولريها عباصر تصورية متماثلة
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بلهو اْلريث هو أف يشغل الباس  "َسِييِل اَّللَِّ َعْن  لُِيِضلَّ واملقصود من اآلية "

 ليصرفهم عن القرآف.

 ٚ: ٖٔسورة لقماف/ .ٙ

َل َوِإَذا  ْرُه  َوقػْرًاُمْسَتْكربًا َكَأْف دلَْ َيْسَمْظَها َكَأفَّ يف أُُذنَػْيِ   َوذلَّ َعَلْيِ  آََيتُػَبا  تُػتػْ فَػَيشِّ

 ِبَظَذاٍب أَلِيمٍ 

قاؿ ابن عاشور "وذّل" دبظىن "اإلعراض", وكالمها هلما نفس املظىن يف نياـ 

ألف  .الرتادؼاملظجمي, قالظالقة بٌن لفظ اآلية )وذّل( ومظباها )اإلعراض( هي 

 الرتادؼ هو داللة عرد من الكلمات املختلفة عل  مظىن واحر.

 ٓٔ: ٖٔسورة لقماف/ .ٚ

َرْونَػَها َوأَْلَق  يف األْرِض َرَواِسَي َأْف سَبِيَر ِبُكْم َوَبثَّ َخَلَق السََّماَواِت ِبَغًْنِ َعَمٍر تػَ 

َبا ِفيَها ِمْن ُكلِّ   َكرميٍ  َزْوجٍ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوأَنْػزَْلَبا ِمَن السََّماِء َماًء َفأَنْػيَػتػْ

 تظرد املظىنفسر ابن عاشور "الزوج" بػ"الصبف", فالظالقة بيبهما هي 

(Polysemy ألف كلة ,):الزوج" هلا تظرد من املظىن, مثل" 

 قيلْت  زوجا: أف يصًن بظال هلا -

 قِيلها زوجا: أف تصًن امرأت  -
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 مها زوجاف: ذكر وأنث /صبفاف من نوع واحر, شكالف متماثالف -

 زوج اْلذاء: حذاء واحر مظ  آخر من جبس   -

كلمة   هيمث "الزوج" يف هذه اآلية دبظىن صبف من البيات, فكلمة "زوج" 

 واحرة عل  أكثر من مظىن.

و"كرمي" هلا مظاف كثًنة "كرمي" فسر ابن عاشور بػ"البفيس",  لفظمث 

, حسب عرة استظماالت سياقية وكل سياؽ ييهر أو حيرد أحر هذه املظاين

 عل  سييل املثاؿ:

 رجل كرمي البفس: صفوح, رحيم, متسام  -

 عرفت  انسا ا كرديا: سخيّا, جّوادا -

 مرض وصبيل وذو مظىن وفائرة قوؿ كرمي: قوؿ -

 حجر كرمي: شبٌن -

تظرد فيهر لبا أف الظالقة بٌن لفظ اآلية "كرمي" ومظباها "البفيس" هي 

 وهي داللة الكلمة الواحرة عل  أكثر من مظىن. (Polysemy) املظىن
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 ٔٔ: ٖٔسورة لقماف/ .ٛ

 يف َضالٍؿ ُمِيٌنٍ  اليَّاِلُموفَ  َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِ  َبلِ  َفَأُروين َهَذا َخْلُق اَّللَِّ 

 ,الرتادؼقاؿ ابن عاشور "فأروين" تظين "فأنيئوين", فالظالقة بيبهما هي 

ألف الرتادؼ هو شكل اللغة اليت تكوف خصائصها متشاهبة أو مشاهبة ألشكاؿ 

فػ"أرى" و"أنيأ" هلما تشاب  من املظىن  ٖٚأخرى أو أمساء أخرى لبفس الكائن,

 يظين أبرز أو أخرب.

عاسور "الياملوف" يف هذه اآلية دبظين "املشركوف", ألهنم أشركوا  ابنمث قاؿ 

مع هللا غًنه يف اإلهلية, لذلك قيل هلم "َهَذا َخْلُق اَّللَِّ َفَأُروين َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن 

آهلتكم اليت عيرسبوها من دوف هللا من األواثف ُدونِِ ؟" أي أّي سيء خلقت  

عاشور  ابنواألصباـ؟ مث قيل "َبِل اليَّاِلُموَف يف َضالٍؿ ُمِيٌٍن", لذلك فسر 

"اليادل" تشمل  لفظألف  اإلشتماؿفالظالقة بيبهما هي . ""الياملوف" بػ"املشركوف

 .عليا اإلشتماؿ وهو انتماء عبصر أو جمموعة إذل جمموعة"املشرؾ", و  لفظ
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)الرسالة الظلمية: , التحليلية معاين الرتادف يف سورة البقرة وآل عمران نظرا على تفسري الكشافدراسة انيتا ا ارَي,  
 ٕٔ.ـ( صٜٕٔٓاجلامظة اإلسالمية اْلكومية جبوروب, 
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 ٕٔ: ٖٔسورة لقماف/ .ٜ

َباَوَلَقْر  َا َيْشُكُر لِبَػْفِسِ  َوَمْن   اْلِْْكَمةَ لُْقَماَف  آتَػيػْ َكَفَر َأِف اْشُكْر َّللَِِّ َوَمْن َيْشُكْر َفِإمنَّ

يرٌ   فَِإفَّ اَّللََّ َغيِنٌّ ضبَِ

َباَوَلَقْر قاؿ ابن عاشور يف اآلية ) ( "اإليتاء" هو لُْقَماَف اْلِْْكَمةَ  آتَػيػْ

, ذلك ألف "اإليتاء" و"اإلعطاء" هلما الرتادؼفالظالقة بيبهما هي "اإلعطاء", 

مظىن واحر, إال قاؿ نظيم دمحم عير الغين أف اإليتاء لألشياء الظييمة فقط, 

والظطاء يكوف يف القليل والكثًن, وأف اإليتاء يكوف يف األشياء املادية واملظبوية, 

ادية فقط, مث الظطاء يقتضي أف يتمّلك املظطي الشيء وال والظطاء يكوف يف امل

 ٗٚيؤخذ مب , أما اإليتاء فقر يوخذ من املؤيت مب .

مث "اْلكمة" قاؿ ابن عاشور هي مظرفة حقائق األشياء عل  ما هي علي , 

فالرتادؼ هو داللة عرد من  ,الرتادؼفالظالقة بٌن لفظ اآلية ومظباها هي 

الكلمات املختلفة عل  مظىن واحر, وهو أيضا واقع بٌن الظيارات واجلمل, ال 

الكلمات املفردة, والشواهر اليت سيقت عل  هذا البوع ربرد أف املظىن "لفظ" يف 
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التظريف إمنا هو الظيارات واجلمل. كما يف هذه اآلية فسر ابن عاشور لفظ 

 "اْلكمة" بتظريف .

 ٗٔ: ٖٔورة لقماف/س .ٓٔ

َبا اإلْنَساَف ِبَواِلَرْيِ  ضَبََلْتُ  أُمُُّ  َوْهًبا َعَل  َوْهٍن  يف َعاَمٌْنِ َأِف اْشُكْر رل  َوِفَصالُ ُ َوَوصَّيػْ

 َوِلَواِلَرْيَك ِإرَلَّ اْلَمِصًنُ 

وقاؿ ابن عاشور "الفصاؿ" هو "الفطاـ", وهو فصل عن الرضاعة. 

داللة عرد من الكلمات وهو , ؼداالرت فالظالقة بٌن لفظ اآلية ومظباها هي 

هلما نفس املظىن يظين قطع  "الفصاؿ" و"الفطاـ"ألف املختلفة عل  مظىن واحر,

 الولر عن الرضاع.

 ٘ٔ: ٖٔسورة لقماف/ .ٔٔ

ُهَماَأْف ُتْشرَِؾ يب َما لَْيَس َلَك بِِ  ِعْلٌم َفال ُتِطْظُهَما وَ َوِإْف َجاَهَراَؾ َعل   يف  َصاِحيػْ

نْػَيا  ُتْم تَػْظَمُلوفَ  َمْظُروفًاالرُّ  َواتَِّيْع َسِييَل َمْن َأ َاَب ِإرَلَّ مُثَّ ِإرَلَّ َمْرِجُظُكْم َفأُنَيُِّئُكْم دبَا ُكبػْ

" هي "املظاشرة", وهلما مث قاؿ ابن عاشور عن هذه اآلية أف "املصاحية

"املصاحية" و"املظاشرة" هي  نفس املظىن يظين املالزمة واملرافقة, فالظالقة بٌن

 وهو األلفاظ اليت اختلفت صيغها وتواردت عل  مظىن واحر أو متشاب . الرتادؼ
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وقاؿ ابن عاشور "املظروؼ" هو الشيء املتظارؼ املألوؼ الذي ال يبكر 

. فالظالقة بٌن"املظروؼ" حسبةفهو الشيء اْلسن, أي صاحْب والرْيك صحيًة 

, "املظروؼ" هو اسم لكل الرتادؼو"اْلسن" هي  , ألف هلما تشاب  يف املفهـو

" ضر السيئة فظل يظرؼ حسب  ابلظقل أو الشرع وهو خالؼ مبكر, أما "اْلسن

 من قوؿ أو فظل.

 ٙٔ: ٖٔسورة لقماف/ .ٕٔ

ِمْن َخْرَدٍؿ فَػَتُكْن يف َصْخَرٍة أَْو يف السََّماَواِت أَْو  َحيَّةٍ  ِإنػََّها ِإْف َتُك ِمثْػَقاَؿ ابينَّ ََي 

ُ ِإفَّ اَّللََّ   َخِيًنٌ  َلِطيفٌ يف األْرِض ََيِْت هِبَا اَّللَّ

وعالقة بيهما هي  البيات",وقاؿ ابن عاشور "اْلية" هي "بذر 

إال أف حبيث زريظة لبوعهما من البيات, ألف هلما تشابة يف املظىن  الرتادؼ

هي عيارة عن انرماج من مظطف  يةيفرؽ بٌن اْلية واليذر أبف اْلاللغاويوف 

اليذور والثمار وأما اليذر هو بويضة ربتوي عل  جبٌن, وعادة تزرع اليذر 

 ٘ٚية يتم حصادها للغراء.لزراعة البيااتت وأما اْل

                                                           

 
 ٕٗ:ٙٓ, ٕٕٔٓ-ٚٓ-ٙ  ,/htmlٔٓ/ٕ٘ٙ٘https://www.farq.xyz., البذور واحلبوبالفرق بني 95

https://www.farq.xyz/10/2565.html
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و"اللطيف" قاؿ ابن عاسور هو من يظلم دقائق األشياء ويسلك يف 

هلما املظىن الرئيسي الذي حيتوي إيصاهلا إذل من تصل  ب  مسلك الرفق, و 

ألف الرتادؼ , الرتادؼفالظالقة بٌن لفظ اآلية ومظباها هي عل  نفس املظىن. 

  عل  مظىن واحر أو متشاب .هو األلفاظ اليت اختلفت صيغها وتواردت 

 ٚٔ: ٖٔسورة لقماف/ .ٖٔ

َعَل  َما َأَصاَبَك ِإفَّ  اْصربْ  أَِقِم الصَّالَة َوْأُمْر اِبْلَمْظُروِؼ َواْنَ  َعِن اْلُمْبَكِر وَ ابينَّ ََي 

 َذِلَك ِمْن َعْزـِ األُمورِ 

فالظالقة و"الصرب" قاؿ ابن عاشور هو ربمل ما حيل ابملرء مما يودل أو حيزف. 

وهو داللة عرد من الكلمات املختلفة عل   الرتادؼبٌن لفظ اآلية ومظباها هي 

مظىن واحر, والرتادؼ أيضا واقع بٌن الظيارات واجلمل, ال الكلمات املفردة, 

والشواهر اليت سيقت عل  هذا البوع ربرد أف املظىن "لفظ" يف التظريف إمنا هو 

 "الصرب" بتظريف .ة فسر ابن عاشور لفظ الظيارات واجلمل. كما يف هذه اآلي

 ٛٔ: ٖٔسورة لقماف/ .ٗٔ

 ِإفَّ اَّللََّ ال حيُِبُّ ُكلَّ ُُمَْتاٍؿ َفُخورٍ  َمَرًحاَخرََّؾ لِلبَّاِس َوال سَبِْش يف األْرِض  ُتَصظِّرْ َوال 
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" ربتوي عل  مظىن "ال َخرََّؾ لِلبَّاسِ  ُتَصظِّرْ َوال قاؿ ابن عاشور يف اآلية "

الباس" فالبهي عن اإلعراض عبهم احتقارا هلم ال عن خصوص مصاعرة ربتقر 

قالظالقة بٌن لفظ اآلية ومظباها . اخلر فيشمل االحتقار ابلقوؿ والشتم وغًن ذلك

,ألف مظىن اآلية "االحتقار" يشمل مصاعرة اخلر, واإلحتقار ديكن اإلشتماؿهي 

 أف يكوف ابلقوؿ والشتم وغًن ذلك. 

ن عاشور بػ"فرط البشاط من فرح وازدهاء", وييهر ذلك مث "املرح" فسر اب

يف املشي تيخرتا واختياال فلذلك يسم  ذلك املشي َمَرحا كما يف اآلية. فالظالقة 

, ذلك ألف املرادفات هي سكل اللغة اليت الرتادؼبٌن لفظ اآلية ومظباها هي 

 تكوف خصائصها متشاهبة أو مشاهبة ألشكاؿ أخرى, وديكن التشاب  عل 

الكلمات, جمموعات من الكلمات, أو صبلة. ويف هذا تكوف املرادؼ بٌن الكلمة 

 واجلملة.

 ٜٔ: ٖٔسورة لقماف/ .٘ٔ

 ِمْن َصْوِتَك ِإفَّ أَْنَكَر األْصَواِت َلَصْوُت اْْلَِمًنِ  اْغُضضْ يف َمْشِيَك وَ  اْقِصرْ وَ 

فسر ابن عاشور "القصر" بػ"الوسط", القصر هو اإلعتراؿ أو اليسيط يف 

ظباه األساسي وأما الوسط هو ظرؼ دبظىن بٌن فلهما تشاب  يف املظىن, واملظىن م
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املراد يف هذه اآلية يظين الوسط الظرؿ بٌن طرفٌن, والقصر يف املشي هو أف 

يكوف بٌن طرؼ التيخرت وطرؼ الربيب.فالظالقة بٌن لفظ اآلية ومظباها هي 

 ئصها متشاهبة أو هيشكل اللغة اليت تكوف خصا , ألف مرادفات هيالرتادؼ

 .أمساء أخرى لبفس الكائن

مث قاؿ ابن عاشور "الغض" هو نقص قوة استظماؿ الشيء, فغض الصوت 

 الرتادؼدبظىن خفض  وجظل  دوف اجلهر. والظالقة بٌن لفظ اآلية ومظباها هي 

تشاب  املظىن بٌن الكلمة واجلملة, وديكن أف تكوف املرادفات يف شكل  فتكوف 

عيارات أو صبل, ويكوف املظىن متشاهبا إذل حر ما للتظيًنات كلمات أو 

 األخرى.

 ٕٓ: ٖٔسورة لقماف/ .ٙٔ

 نَِظَم ُ  َعَلْيُكمْ  َوَأْسَيغَ أدلَْ تَػَرْوا َأفَّ اَّللََّ َسخََّر َلُكْم َما يف السََّماَواِت َوَما يف األْرِض 

 َوِمَن البَّاِس َمْن جُيَاِدُؿ يف اَّللَِّ ِبَغًْنِ ِعْلٍم َوال ُهًرى َوال ِكَتاٍب ُمِبًنٍ  اَبِطَبةً وَ  ظَاِهَرةً 

وقاؿ ابن عاشور "أسيغ" دبظىن "أكثر", وأصل اإلسياغ جظل ما يليس 

 سابغا أي وافيا يف السرت, عل  سييل املثاؿ:

 ليس درعا سابغة, سابغة هبا دبظىن واسظة طويلة -
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 بظم, دبظىن غمره هللا ابلبظمأسيغ هللا علي  ال -

 أسيغ ل  البفقة, دبظىن أنفق ووّسع علي  ما حيتاج إلي  -

وأما "أكثر" يف مظباه األساسي هو أغزر وأوفر, فيهر لبا تشاب  خصائص 

 .الرتادؼ"أسيغ" و"أكثر", فالظالقة بيبهما هي املظىن بٌن 

مث "الياهرة" قاؿ ابن عاشور هي "الواضحة", وهلما نفس املظىن يظين 

وهو اختالؼ اللفظ  ,الرتادؼ"ابرزة", فالظالقة بٌن لفظ اآلية ومظباها هي 

أو داللة عرد من الكلمات املختلفة عل   ٙٚواتفاؽ املظىن يف كلمتٌن فأكثر,

 مظىن واحر.

مث "الياطبة" قاؿ ابن عاشور هي "اخلفية" وما ال يظلم إال برليل أو ال يظلم 

 ألف هلما نفس املظىن., الرتادؼفالظالقة بٌن لفظ اآلية ومظباها هي أصال, 

 ٕٕ: ٖٔسورة لقماف/ .ٚٔ

 َعاِقَيةُ فَػَقِر اْسَتْمَسَك اِبْلُظْرَوِة اْلُوثْػَق  َوِإذَل اَّللَِّ  ُُمِْسنٌ َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُ  ِإذَل اَّللَِّ َوُهَو 

 األُمورِ 
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فالظالقة بٌن لفظ اآلية قاؿ ابن عاشور "الظاقية" هي اْلالة اخلاسبة والبهاية, 

فالرتادؼ هو  يظين آخر كل شيء. , ألف هلما نفس املظىنالرتادؼومظباها هي 

و"األمور" صبع أمر وهو .   مظىن واحرداللة عرد من الكلمات املختلفة عل

 , ألف هلما نفس املظىن.الرتادؼفالظالقة بٌن لفظ اآلية ومظباها هي  الشأف.

 ٕٗ: ٖٔسورة لقماف/ .ٛٔ

 َغِليظٍ ِإذَل َعَذاٍب  َنْضطَرُُّهمْ قَِليال مُثَّ  مُنَتُِّظُهمْ 

الظطاء املوقت فهو ", "التمتيع" دبظىن مُنَتُِّظُهْم قَِليال"عاشور يف اآلية  ابنقاؿ 

, ألف مرادفات هي الرتادؼفالظالقة بٌن لفظ اآلية ومظباها هي  إعطاء املتاع.

 أو هي أمساء أخرى لبفس الكائن. شكل اللغة اليت تكوف خصائصها متشاهبة

. هما فل مث "االضطرار" دبظىن "اإلجلاء", وهو جظل الغًن ذا ضرورة, أي لزـو

الظالقة بٌن لفظ اآلية ومظباها هي  .نفس املظىناملظىن الرئيسي الذي حيتوي عل  

 .هو داللة عرد من الكلمات املختلفة عل  مظىن واحرو  ,الرتادؼ

" يف هذه اآلية دبظىن شرير من األحواؿ أو جامع الشرة عل  و"غليظ

حسب عرة و"غليظ" هلا عرة من املظاين  البفس وعرـ الطاقة عل  احتمال .
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, عل  سييل املثاؿ ييهر أو حيرد أحر هذه املظايناستظماالت سياقية وكل سياؽ 

 "غليظ": لفظآَيت القرآف اليت وردت فيها 

(, ميثاقا غلييا دبظىن ٕٔ)البساء:  َوَأَخْذَف ِمْبُكْم ِميثَاقًا َغِلييًا... -

 عهرا وثيقا.

اْلَقْلِب  َغِليظَ فَِيَما َرضْبٍَة ِمَن اَّللَِّ لِْبَت هَلُْم َوَلْو ُكْبَت َفيًّا  -

 (, غليظ القلب دبظىن قاسي القلب.ٜ٘ٔ...)آؿ عمراف: النْػَفضُّوا

ََي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُبوا قَاتُِلوا الَِّذيَن يَػُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُروا ِفيُكْم  -

(, غلية يف هذه اآلية دبظىن شرة وشجاعة ٖٕٔ)التوبة: ...ِغْليَةً 

 وضبّية, وصربا.

وهو داللة  (Polysemy) تظرد املظىنهي  بٌن لفظ اآلية ومظباها فالظالقة

 الكلمة الواحرة عل  أكثر من مظىن.

 ٕٚ: ٖٔسورة لقماف/ .ٜٔ

ُه ِمْن بَػْظِرِه  َا يف األْرِض ِمْن َشَجَرٍة أَْقالـٌ َواْلَيْحُر دَيُرُّ َظةُ َوَلْو أمنَّ نَِفَرْت  َأحْبٍُر َما  َسيػْ

 اَّللَِّ ِإفَّ اَّللََّ َعزِيٌز َحِكيمٌ  َكِلَماتُ 
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و"السيظة" تستظمل يف الكباية عن الكثرة كثًنا كقوؿ البيبء صل  هللا علي  

, أي واليحر ديره  وسلم "والكافر َيكل يف سيظة أمظاء" فليس هلذا الظرد مفهـو

فالظالقة بٌن لفظ اآلية فػ"السيظة" فسر ابن عاشور بػ"الكثرة".  ٚٚأحبر كثًنة.

 هو انتماء عبصر أو جمموعة إذل جمموعة عليا,وذلك ألفو  اإلشتماؿهي  ظباهاوم

"السيظة" مشتمال عل  "الكثرة" حٌن يكوف "الكثرة" أعل  يف التقسيم أو 

 .التفريظي

المها هلما املظىن الرئيسي كمث "نفرت" قاؿ ابن عاشور دبظىن "انتهت", و 

 .يظين فين وذهب أو بلغ البهايةالذي حيتوي عل  نفس املظىن يف نياـ املظجمي 

فالرتادؼ هو داللة عرد من الكلمات املختلفة , الرتادؼفالظالقة بيبهما هي 

 عل  مظىن واحر.

كما يف قول  تظاذل   عاشور "كلمات" صبع كلمة دبظىن الكالـ ابنوقاؿ 

 ٛٚ"َكالَّ إهنا كلمٌة هو قائلها", فتكوف كلمات هللا يف هذه األية هي القرآف.

هي جمموعة عليا  "كلمات" , ألفاإلشتماؿهي  قة بٌن لفظ اآلية ومظباهافالظال

من مظاين كثًنة يظين الكالـ املبىبء عن مراد هلل من بظض ُملوقات  مما خياطب ب  
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مالئكت  وغًنهم من املخلوقات والظباصر املظرودة للتكوف اليت يقاؿ هلا: كن 

" قرآف"الفػ فيكوف, وما أنزل  من الوحي إذل رسل  وأنييائ , ومن بٌن ذلك القرآف.

 ." أعل  يف التقسيم أو التفريظيالكلماتيكوف "و " اتالكلممشتمال عل  "

 ٜٕ: ٖٔسورة لقماف/ .ٕٓ

البػََّهاَر يف اللَّْيِل َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر   يُوِلجُ اللَّْيَل يف البػََّهاِر وَ  يُوِلجُ أدلَْ تَػَر َأفَّ اَّللََّ 

 ِإذَل َأَجٍل ُمَسمًّ  َوَأفَّ اَّللََّ دبَا تَػْظَمُلوَف َخِيًنٌ  جَيْرِيُكلٌّ 

قاؿ ابن عاشور "اإليالج" هو "اإلدخاؿ", وهو سبثيل لتظاقب اليلمة 

المها هلما ك, ألف  الرتادؼفالظالقة بيبهما هي والضياء بولوج أحرمها يف اآلخر. 

والرتادؼ هو  .مياملظىن الرئيسي الذي حيتوي عل  نفس املظىن يف نياـ املظج

 داللة عرد من الكلمات املختلفة عل  مظىن واحر.

مث "اجلري" يف هذه االية فسر ابن عاشور بػ"مشي السريع", استظًن النتقاؿ 

الشمس يف فلكها وانتقاؿ األرض حوؿ الشمس وانتقاؿ القمر حوؿ األرض, 

 تشييها ابملشي السريع ألجل شسوع املسافات اليت تقطع يف خالؿ ذلك.

و"اجلري" هلا عرة من املظاين حسب عرة استظماالت سيقية اللغوية, عل  

 سييل املثاؿ:



134 
 

ذبري يف هذه (, ٖٔ...)لقماف: أدلَْ تَػَر َأفَّ اْلُفْلَك ذَبْرِي يف اْلَيْحرِ  -

 اآلية دبظىن أحبرت.

ذه (, ذبري يف هٕ٘...)اليقرة: َأفَّ هَلُْم َجبَّاٍت ذَبْرِي ِمْن رَبِْتَها األنْػَهارُ  -

 اآلية دبظىن انساب وساؿ.

وهو داللة  (Polysemy) تظرد املظىنهي  فالظالقة بٌن لفظ اآلية ومظباها

 الكلمة الواحرة عل  أكثر من مظىن.

 ٖٓ: ٖٔسورة لقماف/ .ٕٔ

 َوَأفَّ َما َيْرُعوَف ِمْن ُدونِِ  اْلَياِطُل َوَأفَّ اَّللََّ ُهَو اْلَظِليُّ اْلَكِيًنُ  اْلَْقُّ َذِلَك أبَِفَّ اَّللََّ ُهَو 

 ,الرتادؼفالظالقة بيبهما هي وقاؿ ابن عاشور "اْلق" هبا دبظىن "الثابت", 

ألف الرتادؼ هو شكل اللغة اليت تكوف خصائصها متشاهبة أو مشاهبة ألشكاؿ 

"اْلق" دبظىن اْلق الثابت بال شك  ٜٚ ئن.أخرى أو أمساء أخرى لبفس الكا

 و"الثابت" دبظىن مقيم عل  أمر اليتغًن فلهما تشاب  يف املظىن. 
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 ٖٔ: ٖٔسورة لقماف/ .ٕٕ

اَّللَِّ ِلًُنَِيُكْم ِمْن آََيتِِ  ِإفَّ يف َذِلَك آلََيٍت  ْظَمةِ اببأدلَْ تَػَر َأفَّ اْلُفْلَك ذَبْرِي يف اْلَيْحِر 

 ِلُكلِّ َصيَّاٍر َشُكورٍ 

وصف هذا اجلري دبالبسة نظمة هللا ألف الباس كلما ُمرت هبم الفلك يف 

اليحر كانوا مالبسٌن لبظمة هللا عليهم ابلسالمة. فػ"البظمة" يف هذه اآلية دبظىن 

" البظمة" مشتمال عل  "سالمة"ال, ألف اإلشتماؿ"السالمة". وعالقة بيبهما هي 

 ." أعل  يف التقسيم أو التفريظيالبظمةيكوف "و 

 ٕٖ: ٖٔسورة لقماف/ .ٖٕ

ُهْم  اليَُّللِ َمْوٌج كَ  َغِشيَػُهمْ َوِإَذا  يَن فَػَلمَّا ََنَّاُهْم ِإذَل اْلرَبِّ َفِمبػْ َدَعُوا اَّللََّ ُُمِْلِصٌَن َلُ  الرِّ

 َكُفورٍ   َختَّارٍ َوَما جَيَْحُر ِِبََيتَِبا ِإال ُكلُّ  ُمْقَتِصرٌ 

ألف   الرتادؼالظالقة بيبهما هي و"الغشياف" فسر ابن عاشور بػ"التغطية", 

المها هلما املظىن الرئيسي الذي حيتوي عل  نفس املظىن يف نياـ املظجمي. ك

 والرتادؼ هو داللة عرد من الكلمات املختلفة عل  مظىن واحر.

فالظالقة , عاشور "اليلل" صبع ظلة وهي ما أظل من السحاب ابنوقاؿ 

, ذلك ألف املرادفات هي سكل اللغة اليت الرتادؼبٌن لفظ اآلية ومظباها هي 
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تكوف خصائصها متشاهبة أو مشاهبة ألشكاؿ أخرى, وديكن التشاب  عل  

 الكلمات, جمموعات من الكلمات, أو صبلة.

وهلما نفس املظىن يظين كثًن املكر واخليانة, مث "خّتار" دبظىن "غّرار", 

هو داللة عرد من الرتادؼ ألف  ,الرتادؼهي الظالقة بٌن لفظ اآلية ومظباها ف

 الكلمات املختلفة عل  مظىن واحر.

 ٖٖ: ٖٔسورة لقماف/ .ٕٗ

يَػْوًما ال جَيْزِي َواِلٌر َعْن َوَلِرِه َوال َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز  َواْخَشْواََي أَيػَُّها البَّاُس اتػَُّقوا َربَُّكْم 

نْػَيا َوال يَػُغرَّنَُّكْم اِبَّللَِّ الْ  ًئا ِإفَّ َوْعَر اَّللَِّ َحقٌّ َفال تَػُغرَّنَُّكُم اْْلََياُة الرُّ  َغُرورُ َعْن َواِلِرِه َشيػْ

 آلية ومظباهالفظ ا الظالقة بٌنف و"خشية" قاؿ ابن عاشور دبظىن "اخلوؼ",

المها هلما املظىن الرئيسي الذي حيتوي عل  نفس املظىن يف كألف   .الرتادؼهي 

إال قاؿ اإلماـ اابن القيم أف اخلوؼ اضطرار القلب وحركت  من  ,نياـ املظجمي

  ٔٛاخلشية قاؿ ابن عاشور هي خوؼ بتظييم املخوؼ مب .و  ٓٛتذكر املخوؼ,
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سورة لقماف حسب كتاب تفسًن التحرير آَيت ألفاظ مظاين اجلروؿ عن أنواع  .ٔ

 والتبوير

املظىن الوارد يف كتاب  لفظ اآلية منرة
منرة  نوع املظىن تفسًن التحرير والتبوير

 اآلية

ٔ 
 السياؽ اللغوي القرآف الكتاب

ٕ 
 املظىن املظجمي ذو اْلكمة اْلكمة

ٕ 
من  الوظيفي املظىن اْلاؿ لػ"كتاب" هًرى ورضبةً 

 البحوي الراللة
ٖ 

 الفاعلوف للحسبات احملسبٌن
من الوظيفي  املظىن

 صريفال الراللة

ٖ 
 Makna) مظىن الظاـ الصرقة الزكاة

Kata) ٗ 
 املظىن املرلوؿ يظود إذل احملسبٌن هم

ٗ 
 املظىن املرلوؿ احملسبٌنمتوج  إذل  أولئك

٘ 
 املظجمياملظىن  الفوز وصالح اْلاؿ املفلحوف

٘ 

 هلو اْلريث
املغبية وقصة البضر ابن 

 السياؽ اللغوي اْلارث

 السياؽ اللغوي مساع القرآف  سييل هللا ٙ
والضمًن املبصوب 

 املظىن املرلوؿ عائر إذل سييل هللا " هاىف "يتخذ

ٙ 
 املظجمياملظىن  اإلعراض َوذلَّ 

ٚ 
 املظجمياملظىن  الثقل َوقػًْرا
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ٚ 

ىف اخلطاب 
 املظىن املرلوؿ للمشركٌن  "ِبُكمْ  " و"تَػَرْونَػَها"

 املظىن املرلوؿ عائر إذل األرض "فيها" الضمًن ٓٔ
 السياؽ اللغوي الصبف الزوج
 السياؽ اللغوي البفيس كرمي

ٛ 
 املظجمياملظىن  أنيئوين أَُروين 

ٔٔ 
 السياؽ اللغوي املشركوف اليَّاِلُموفَ 

ٜ 

 املظىن املرلوؿ اسم رجل حكيم صاحل لقماف

مظرفة حقائق األشياء عل   اْلكمة  ٕٔ
 املظجمياملظىن  ما هي علي 

صيغة املضارع لإلدياء إذل  يشكر
 جرارة الشكر ابلتجرير

من الوظيفي  املظىن
 صريفال الراللة

 ٖٔ املظىن األسلويب "ابنتصغًن "ا ابينّ  ٓٔ

اسم للفطاـ فهو فصل عن  الفصاؿ ٔٔ
 ٗٔ املظجمياملظىن  الرضاعة

ٕٔ 

 املظجمياملظىن  املظاشرة املصاحية

ٔ٘ 
 املظروؼ

الشيء املتظارؼ املألوؼ 
الذي ال يبكر فهو الشيء 

 اْلسن
 املظجمياملظىن 

 من أ اب
هم املقلظوف عن الشرؾ 
وعن املبهيات اليت مبها 

 عقوؽ الوالرين
 السياؽ اللغوي
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 اْلية ٖٔ

بذر البيات من سبابل أو 
قطبية حبيث تكوف تلك 
الواحرة زريظة لبوعها من 

 البيات

 ٙٔ املظىن املفهومي

 

 اخلردؿ

نيت ل  جذر وساؽ قائمة 
متفرعة إسطوانية أوراقها  
كيًنة خيرج أزهارا صغًنة 
ُصفرا سبيلية تتحوؿ إذل 
قروف دقيقة مربظة الزواَي 

 زبرج بزورا دقيقة

 املظىن املفهومي

 

 اللطيف

من أمساء هللا اْلسىن, 
أبن  من  وفسر ابن عاشور

يظلم دقائق األشياء 
ويسلك يف إيصاهلا إذل من 
 تصل  ب  مسلك الرفق

 املظىن املفهومي

ٔٗ 
 الصرب

هو ربمل ما حيل ابملرء مما 
 املظىن املفهومي يؤدل أو حيزف

ٔٚ 
 عـز

مصرر دبظىن املفظوؿ, أي 
 من مظزـو الظمور

من الوظيفي  املظىن
 صريفال الراللة

ٔ٘ 
 املظىن اجملازي ال ربتقر الباس َخرَّؾَ  ُتَصظِّرْ ال 

ٔٛ 
فرط البشاط من فرح  املرح

 املظىن املظجمي وازدهاء
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ٔٙ 
 املظىن املظجمي الوسط الظرؿ بٌن طرفٌن القصر

ٜٔ 
 املظىن املظجمي نقص قوة استظماؿ الشيء الَغضُّ 

ٔٚ 
 املظىن املظجمي إكثار إسياغ

 املظىن املظجمي الواضحة الياهرة ٕٓ
 املظىن املظجمي اخلفية الياطبة

ٔٛ 
الضمًن املبصوب 

 ٕٔ املظىن املرلوؿ عائر إذل اآلابء َيْرُعوُهمْ يف 

ٜٔ 
 ُمسن

فاعل من أحسن, 
واإلحساف هو الظمل 
الصاحل واإلخالص يف 

 الظيادة

 املظىن املفهومي
ٕٕ 

 املظىن املظجمي اْلالة اخلاسبة والبهاية الظاقية
 املظىن املظجمي وهو الشأفصبع أمر  األمور

ٕٓ 
 املظىن األسلويب لغة سبيم حْيزِْنكَ 

ٕٖ 
 السياؽ اللغوي البواَي وأعراض البفس ذات الصرور

ٕٔ 

الظطاء املوقت فهو إعطاء  التمتيع
 املظىن املظجمي املتاع

 املظىن املظجمي اإلجلاء االضطرار ٕٗ

جبامع الشرة عل  البفس  غليظ
 السياؽ اللغوي عل  احتمال وعرـ الطاقة 

السماوات  ٕٕ
 واألرض

ما يشمل فيها من 
 ٕ٘ السياؽ اللغوياملخلوقات ومن بٌن ذلك 
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 حجارة األصباـ

ٕٖ 

 يزيره مرادا ديره
من  الوظيفي املظىن

 صريفال الراللة
تستظمل يف الكباية عن  سيظة ٕٚ

 املظىن اجملازي الكثرة كثًنا

 املظىن املظجمي ما انتهت نَِفَرتْ َما 

ٕٗ 
ضمًنا املخاطيٌن 

 ُكمْ َخْلقُ يف 
 ُكمْ بَػْظثُ وَ 

 ٕٛ املظىن املرلوؿ مراد هبما صبيع الباس

ٕ٘ 
 املظىن املظجمي اإلدخاؿ اإليالج

ٕٜ 
 السياؽ اللغوي املشي السريع اجلري

 ٖٓ املظىن املظجمي الثابت اْلق ٕٙ

ٕٚ 
 مظىن اخلاص السالمة البظمة

ٖٔ 
صيغة ميالغة يف املوصوؼ  صّيار وشكور

 ابلصرب والشكر
من الوظيفي  املظىن

 صريفال الراللة

ٕٛ 

مستظار للمجيء املفاجئ  الغشياف
 املظىن اإلضايف ألن  يشي  التغطية

صبع ظُّلة وهي ما أظّل من  اليَُّلل ٕٖ
 املظىن املظجمي سحاب

 اخلتار
الشرير اخلرت بصيغة فّظاؿ 
للميالغة, واخلرت: أشر 

 الغرر 

من  الوظيفي املظىن
 صريفال الراللة
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 ٖٖ املظىن املظجمي اخلوؼ اخلشية ٜٕ

ٖٓ 
 يبزؿ الغيث

نيمت اجلملة أبسلوب 
الفظل مضارع ليحصل مع 
داللة عل  االستئثار ابلظلم 
ب  االمتباف بذلك املظلـو 

 الذي هو نظمة

من  الوظيفياملظىن 
 الصريفالراللة 

ٖٗ 

جيء ابملضارع إلفادة  يظلم
 تكرر الظلم

من  املظىن الوظيفي
 الصريفالراللة 

 آية ومظباها الوارد يف كتاب تفسًن التحرير والتبويراجلروؿ عن عالقة بٌن لفظ  .ٕ

املظىن الوارد يف كتاب  لفظ اآلية منرة
 تفسًن التحرير والتبوير

عالقة بٌن لفظ 
 ومظباها اآلية

منرة 
 اآلية

ٔ 
 تظرد املظىن القرآف الكتاب

ٕ 
 الرتادؼ ذو اْلكمة اْلكمة

 ٖ الرتادؼ الفاعلوف للحسبات ُمسبٌن ٕ
 ٗ تظرد املظىن الصرقة الزكاة ٖ
 ٘ الرتادؼ الفوز وصالح اْلاؿ املفلحوف  ٗ

٘ 
 هلو اْلريث

املغبية وقصة البضر ابن 
 اإلشتماؿ اْلارث

ٙ 
 الرتادؼ يلهي يضلّ 

 ٚ الرتادؼ اإلعراض َوذلَّ  ٙ

ٚ 
 تظرد املظىن الصبف الزوج

ٔٓ 
 تظرد املظىن نفيس كرمي
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ٛ 
 الرتادؼ أنيئوين أروين

ٔٔ 
 اإلشتماؿ املشركوف الياملوف

ٜ 
 الرتادؼ اإلعطاء اإليتاء

ٕٔ 
مظرفة حقائق األشياء عل   اْلكمة 

 الرتادؼ ما هي علي 

 ٗٔ الرتادؼ الفطاـ الفصاؿ ٓٔ

ٔٔ 
 الرتادؼ املظاشرة املصاحية

ٔ٘ 
 الرتادؼ اْلسن املظروؼ

ٕٔ 
 الرتادؼ بذر البيات اْلية

ٔٙ 
 الرتادؼ من يظلم دقائق األشياء اللطيف 

ربمل ما حيل ابملرء مما يودل  الصرب  ٖٔ
 أو حيزف

 ٚٔ الرتادؼ

ٔٗ 
 اإلشتماؿ ربتقر َخرَّؾَ  ُتَصظِّرْ 

ٔٛ 
 املرح

البشاط من فرح فرط 
 الرتادؼ وازدهاء

ٔ٘ 
 الرتادؼ الوسط القصر

ٜٔ 
 الرتادؼ نقص قوة استظماؿ الشيء الغض 

ٔٙ 
 الرتادؼ أكثر أسيغ

 الرتادؼ الواضحة الياهرة ٕٓ
 الرتادؼ اخلفية الياطبة

ٔٚ 
 الرتادؼ اْلالة اخلاسبة والبهاية الظاقية 

ٕٕ 
 الرتادؼ الشأف األمور
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ٔٛ 

الظطاء املوقت فهو إعطاء  التمتيع
 الرتادؼ املتاع

 الرتادؼ اإلجلاء االضطرار ٕٗ

جامع الشرة عل  البفس   غليظ
 تظرد املظىن وعرـ الطاقة عل  احتمال 

ٜٔ 
 اإلشتماؿ الكثرة كثًنا السيظة 

 الرتادؼ انتهت نفرت ٕٚ
 اإلشتماؿ صبع كلمة دبظىن الكالـ كلمات

ٕٓ 
 الرتادؼ اإلدخاؿ اإليالج

ٕٜ 
 تظرد املظىن مشي السريع اجلري

 ٖٓ الرتادؼ الثابت اْلق ٕٔ
 ٖٔ اإلشتماؿ السالمة البظمة ٕٕ

ٕٖ 

 الرتادؼ التغطية الغشياف

 اليلل ٕٖ
صبع ظلة وهي ما أظل من 

 الرتادؼ السحاب

 الرتادؼ غّرار خّتار
 ٖٖ الرتادؼ اخلوؼ خشية ٕٗ

 

 


