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 الباب الرابع

 انت و حتليلها و مناقشتهااعرض البي

  ىف القرآن الكرميت الرتبية والتعليم حملة عن آاي -أ

أوضح فيه كل هدي  ئ, ول شالقرآن هلو منبع العلوم, أودع هللا فيه علم ك إن  

: فاملرّب  و املعل م و املدر س يستنبط منه عليه وغي, فرتى كل ذي فن  يستمد  منه و يعتمد

 هدف الرتبية والتعليم, و ويستخرج منه أساليب الرتبية و التعليم.

وىف القرآن دالئل وتسمية أايت الرتبية و التعليم ألهنا تتعلق عن الرتبية و التعليم,  

عن حرمة العقل اإلنسان, وشرح أو هلا: و هي  الىت تدل و تتعلق آبايت الرتبية والتعليم

هارون نساتيون أن ىف القرآن سبع كلمات تستعمل و تدل على أن العقل أمٌر مهمٌّ, 

 وكلمة "َتَدب ََّر" وكلمة "تَ َفكََّر" وكلمة "َفِقَه" وكلمة "َتذَكََّر" وكلمة "َفِهَم"وهي كلمة "َنظََر" 

القرآن قد قد ر قدرا عاليا للعلم و اثنيها:  1" وكلمة "َعَقَل".تالوكلمة " "قرأوكلمة "

العلم أمر مهم جد ا ىف احلياة, بدون العلم تكون  رح القرآن تكرارا أنلعلماء. وقد شوا

 ْلُمْؤِمُنونَ ٱَوَما َكاَن املعيشة شقاءا, والقرآن قد نب ه اإلنسان لطلب العلم كما قال تعاىل : "

ُهْم طَائَِفٌة   نَ َفَر ِمنْ  لَِينِفُروا َكافًَّة فَ َلْوالَ  يِن َولِيُنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا ٱَفقَُّهوا ىِف تل ِيَ ُكلِ  ِفْرَقٍة مِ ن ْ لدِ 

                                                             
 .48-39م(, ص. 1982, )جاكرات: اجلامعة اندونسيا, العقل والوحي ىف اإلسالمهارون نساتيون,  1



99 
 

أن طلب العلم أمر مهم  جد ا ىف حياة  ومن هنا فهم 2".َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذُرونَ 

, اخلطأ و الصواب, احلق و الباطل, النافع  اإلنسان, و ابلعلم يعرف اإلنسان اخلري والشر 

فحسب بل القرآن يوق ع ويقيم اإلنسان مقامه ىف درجة عالية. كما قال هللا  و املضر  

 َلُكمْ  ّللَُّ ٱْفَسُحوا يَ ْفَسِح ٱِلِس فَ اْلَمجَ ٱلَِّذيَن ءَاَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تَ َفسَُّحوا ىِف ٱَها أي   ايَ تعاىل: "

ِبَا  ّللَُّ ٱوَ  تٍ اَدَرجَ  ْلعِْلمَ ٱلَِّذيَن أُوتُوا ٱاَمُنوا ِمنُكْم وَ لَِّذيَن ءَ ٱّللَُّ ٱنُشُزوا يَ ْرَفِع ٱنُشُزوا فَ ٱَوِإَذا ِقيَل 

هذه األية تدل أن الشخص الذي أَمن و عِلم يعلى هللا سبحانه تعاىل  3تَ ْعَمُلوَن َخِبرٌي".

هللا درجته بدرجات, املقصود ابلدرجة هنا هو املقام أو املنزلة أو الفضل من املخلوقني, و 

 أعلم عن نوعها و جنسها  و إىل من يرفع  هللا درجته.

 األلفاظ املشرتكة واملرتادفة املوجودة من آايت الرتبية والتعليم ىف القرآن الكرمي -ب

 لرتبية و التعليم املشرتك اللفظى بني مسميات خمتلفة من آايت ا -1

 هي: املشرتك اللفظى ىف جمال األمساء -أ

 مرجع -1

                                                             
 122: 9التوبة/ 2

 11: 58اجملادلة/ 3
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 َوالَ  َرب  ُكلِ  َشْىءٍ ُهَو  ّللَِّ أَْبِغى َرابا وَ ٱ تعاىل: "ُقْل أََغريَ  هللا  قال

 رَبِ ُكم ُُثَّ ِإىَل  تَزُِر َوازِرٌَة وِْزَر ُأْخَرى  نْفٍس ِإالَّ َعَلْيهَا َوالَ َتْكِسُب ُكل  

  4."بِ ُئُكم ِبَا ُكنُتْم ِفيِه ََتَْتِلُفونَ فين مَّْرِجُعُكمْ 

 البيوت, البيت -2

 5."ْيتِ ب َ اْلَذا َربَّ هْعُبُدوا ْليهللا تعاىل: "ف َ  قال -أ

ِذى ِمَن ٱ َأنِ لنَّْحِل ٱ ِإىَل  رَب كَ  َأْوَحىَو هللا تعاىل: " قال -ب َتَِّ

 6لشََّجِر َوِمَّا يْعرُِشوَن".ٱَوِمَن   بُيواتً  جْلَِبالِ ٱ

 أيدييد,  -3

َلِِن َما َأََن بَِباِسٍط لِتْقت َيَدكَ ِإىَلَّ َبَسطَت لَِئن " هللا تعاىل:  قال  -أ

 7َلِمنَي".ْلَعاٱَربَّ ّللََّ ٱَلَك ِإّنِ  َأَخاُف ألَْقتإِلَْيَك  َيِدىَ 

ِبريُُكُم َلكَ  ۥإِنَّهُ   َلُكمْ قْبَل َأْن ءَاَذَن  ۥهللا تعاىل: "قَاَل َءاَمنُتْم لَهُ   قال -ب

ْحَر فَلَسْوَف تْعَلُموَن ألَُقطِ َعنَّ ٱلَِّذى َعلََّمُكُم ٱ  أَْيِدَيُكمْ لسِ 

 8ٍف َوأُلَصل ِبنَُّكْم َأْْجَِعنَي".َوأَْرُجَلُكم مِ ْن ِخلَ 
                                                             

 164: 6األنعام/ 4

 3: 106قريش/ 5

 68: 16النحل/ 6

 28: 5املائدة/ 7
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 اإلنسان -4

 9"إِلنَسانَ ٱَخَلَق  هللا تعاىل: " قال  -أ

 10ِممَّ ُخِلَق" ْاإِلْنَسانُ فْليْنظُِر  : "هللا تعاىل قال  -ب

 11"هللا تعاىل: "َخَلَق ْاإِلْنسَاَن ِمْن َعَلقٍ  قال  -ج

 12"َما ََلْ يْعَلمْ  إِلْنَسانَ هللا تعاىل: "َعلََّم اْ  قال -د

 اهلدى -5

َونَرد  َيُضر ََن   يَنَفُعَنا َوالَ  َما الَ ّللَِّ ٱْدُعوا ِمن ُدوِن ُقْل أَنَ هللا تعاىل:  قال

ُ كَ ادَ ْعَد ِإْذ هَ أَْعَقابَِنا ب َعَلى َياِطنُي ىِف ٱْهَوْتُه ْستٱلَِّذى ٱََن ا ّللَّ ْرِض ألَ ٱلشَّ

ّللَِّ ُهَو ا ُهَدىئْتَِنا ُقْل ِإنَّ ٱ هْلَُدىٱِإىَل  ۥٌٓب َيْدُعونَهُ َأْصَحا ۥٓاَن لَهُ َحريَ 

 13َلِمنَي.ْلَعاٱلَِربِ  ِمْرََن لُِنْسِلَم َوأُ  هْلَُدىٱ

 الفتنة  -6

                                                                                                                                                                       
 49: 26الشعراء/ 8

 3: 55الرمحن/ 9
 5: 86الطارق/ 10

 2: 96العلق/ 11

 4: 96العلق/ 12

 71: 6األنعام/ 13
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َنةً  ت َُّقواٱوَ ":هللا تعاىلقال  لَِّذيَن ظََلُموا ِمنُكْم َخاصًَّة  ٱُتِصيََبَّ  الَّ  فِت ْ

 14".ْلِعَقابِ ٱّللََّ َشِديُد ٱْعَلُموا َأنَّ ٱوَ 

 الرمحة -7

 ۦْعَتَصُموا بِهِ ٱّللَِّ وَ ٱلَِّذيَن ءَاَمُنوا بِ ٱَأمَّا فَ " :هللا تعاىل قال -أ

ْنُه َوَفْضٍل َوي َرمْحَةٍ َفَسُيْدِخُلُهْم ىِف  طًا إِلَْيِه ِصرَاْهِديِهْم مِ 

 15".م ْسَتِقيًما

د  رَ ي ِسَعٍة َوالَ َوا "فَِإن َكذَّبُوَك فَ ُقل رَّب ُكْم ُذو َرمْحَةٍ قال هللا تعاىل:  -ب

 16ْلُمْجرِِمنَي".ٱْلَقْوِم ٱَعِن  ۥََبُْسهُ 

مِ ن رَّبِ ُكْم  مَّْوِعظَةٌ َقْد َجاَءْتُكم  النَّاسُ "اَي أَي  َها :هللا تعاىل قال  -ج

 17لِ ْلُمْؤِمِننَي". َوَرمْحَةٌ ُدوِر َوُهًدى اٌء لِ َما ِف الص  َوِشفَ 

 الصالة -8

                                                             
 .25: 8األنفال/ 14

 175: 4النساء/ 15

 147: 6األنعام/ 16

   57: 10يونس/ 17
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ْعُبُد َأن نَّرتَُك َما ي ََتُْمُركَ  ُتكَ َأَصَلو ُشَعْيُب قَاُلوا ايَ " تعاىل:هللا  قال

حْلَِليُم ٱ َك ألَْنتَ ُؤا إِنَّ  َأْو َأن ن َّْفَعَل ىِف أَْمَوالَِنا َما َنَشاءَااَبُؤَنَ 

 18".لرَِّشيدُ ٱ

  اجلدول اآليت: لتوضيح ملا سبق من حتليل املشرتك اللفظى ىف جمال األمساء, فانظر إىل

 املعىن املشرتك اللفظى السورة و اآلية نص اآلية رقم
 مَّْرِجُعُكمْ  رَبِ ُكم ِإىَل  1

بِ ُئُكم ِبَا ُكنُتْم ِفيِه فين
 ََتَْتِلُفونَ 

 ,مرد   مصري, معاد, َمْرِجعُ  164: 6األنعام/
 ,حمل الرجوع

املستند, أسفل 
الكتف, كتاب يرجع 

 إليه, امللجأ
َذا َربَّ هوا ْعُبدُ فْلي 2

 ْيتْلبٱ
 
 
 
رَب َك ِإىَل  َأْوَحى وَ 
ِذى ِمَن ٱلنَّْحِل َأِن ٱ َتَِّ
َوِمَن   بُيوتً  جْلَِبالِ ٱ
 ْعرُِشونَ لشََّجِر َوِمَّا يٱ

 3: 106قريش/
 
 
 
 

 68: 16النحل/

 

 البيت
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيوت

 , , املسكنالكعبة
 الشرف, املنزل, 

 الدار, عيال الرجل,
 األسرة, الغطاء,

 قراب, القصر, ال
 ,جزء من مكان

 املعمور,بيت ال 
 البيت العنكبوت,

 بيوت النحل,
 , القرباملساجد

                                                             
 87: 11هود/ 18
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 املعىن املشرتك اللفظى السورة و اآلية نص اآلية رقم
 َيَدكَ ِإىَلَّ  َبَسطتَ لَِئن  3

َلِِن َما َأََن بَِباِسٍط لِتْقت
َلَك ألَْقتإِلَْيَك  َيِدىَ 

 َربَّ ّللََّ ٱِإّنِ  َأَخاُف 
 َلِمنيَ ْلَعاٱ
 

.....فَلَسْوَف 
 َقطِ َعنَّ تْعَلُموَن ألُ 

َوأَْرُجَلُكم مِ ْن  أَْيِدَيُكمْ 
 َوأُلَصلِ َبَّ ٍف ِخاَل 

 

 28: 5املائدة/

 
 
 
 
 

 49: 26الشعراء/

 

 يد و أيد
 
 
 
 
 
 

 

النعمة,اإلحسان, 
املقبض, احليازة, 

الغياث,اجلاه, القدر, 
القدرة, السلطان 

والقوة, الوالية, 
عة,الندم, اجلما

 الذل, االستسالم,
 الطريق,املساعدة,

األكل, احَلْجر ومنع  
الظلم,    النقد ال 

 النسيئة
 ُخِلقَ  4

ِمْن  نَ ْاإِلْنَساَخَلَق 
 َعَلقٍ 
َما ََلْ  نَ ْاإِلْنِساَعلََّم 

 ْعَلمْ ي

 5: 86الطارق/

 
 2: 96لعلق /ا
 
 4: 96لعلق /ا

 ظل  اإلنسان,  
 رأس اجلبل, 

ائن أرض َل تزرع, الك
احلي املتفكر, الراقى 

 ذهنا و ُخُلقا.
ْهَوْتُه ْستٱلَِّذى ٱكَ  5

َياِطنُي ىِف ٱ أْلَْرِض ٱلشَّ
ٌب َأْصَحا ۥٓاَن لَهُ َحريَ 

ْْلَُدى ٱ ِإىَل  ۥَٓيْدُعونَهُ 
    ُهَدىْئِتَنا ُقْل ِإنَّ ٱ
  ْْلَُدىٱّللَِّ ُهَو ا 

الرشاد, الدين,  اهلدى 71: 6 /األنعام
البيان, اإلميان, 

 لرسل والكتب,ا
النيب, القرآن, التوراة, 

التوحيد, السنة, 
 الداللة, ضد 
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 املعىن املشرتك اللفظى السورة و اآلية نص اآلية رقم

لَِربِ  َوأُِمْرََن لُِنْسِلَم  
 َلِمنَي.ْلَعاٱ

 الضالل, النهار  

َنةً  ُقواتٱوَ  6 ُتِصيََبَّ  الَّ  ِفت ْ
لَِّذيَن ظََلُموا ِمنُكْم ٱ

ْعَلُموا َأنَّ ٱوَ َخاصًَّة  
 ْلِعَقابِ ٱّللََّ َشِديُد ٱ

االختبار, الشرك,  الفتنة 25: 8األنفال/ 
اإلضالل, الضاللة, 

 املعذرة, القضاء,
اإلُث, العقوبة, 
اجلنون, العربة, 

العذاب, السحر, 
اإلغراء, الشغب, 

االضطراب, احملنة, 
 اإلبتالء, اخلربة,

الكفر, الفضيحة, 
املال و األوالد, 

بار, االمتحان, االخت
اختالف الناس ىف 

اآلراء و ما يقع بينهم 
 من القتال

لَِّذيَن ءَاَمُنوا ٱَفَأمَّا  7
 ۦْعَتَصُموا بِهِ ٱّللَِّ وَ ٱبِ 

 َرْْحَة  َفَسُيْدِخُلُهْم ىِف 
ْنُه َوَفضْ  ٍل َويَ ْهِديِهْم مِ 
 طًا إِلَْيِه ِصرَا

 175: 4النساء/ 
 
 
 
 

الرقة, اإلسالم,  الرمحة
اجلنة, املطر, اإلميان, 

النعمة, النبوة, 
القرآن, الرزق, النصر 

 و الفتح, 



106 
 

 املعىن املشرتك اللفظى السورة و اآلية نص اآلية رقم
 م ْسَتِقيًما 

بُوَك فَ ُقل  فَِإن َكذَّ
َوِسَعٍة  َرْْحَة  ُكْم ُذو رَّب  

َعِن  ۥيُ َرد  ََبُْسهُ  َوالَ 
 ْلُمْجرِِمنيَ ٱْلَقْوِم ٱ
 

اُس َقْد اَي أَي  َها النَّ 
َجاَءْتُكم مَّْوِعظٌَة مِ ن 
 رَّبِ ُكْم َوِشَفاٌء لِ َما ِف 

 الص ُدوِر َوُهًدى
 لِ ْلُمْؤِمِننيَ  َوَرْْحَة  

 147: 6 /األنعام
 
 
 
 
 

 57: 10يونس/ 
 

العافية, املودة, الرأفة  
و الرمحة, السعة, 
 املغفرة, التعطف,

رقة القلب و  
انعطاف يقتضى 

املغفرة و اإلحسان, 
 احلياة و اخلصب,
 العطف و الصنع

 

ُشَعْيُب قَاُلوا ايَ  8
ََتُْمُرَك َأن  ُتكَ َأَصَلو 

ْعُبُد ءَااَبُؤََن نَّرتَُك َما ي
َأن ن َّْفَعَل ىِف َأْو 

َك ُؤا إِنَّ أَْمَوالَِنا َما َنَشا
 لرَِّشيدُ ٱحْلَِليُم ٱَت نْ ألَ 

الدعاء,      الصالة 87: 11هود/ 
الصلوات اخلمس, 

ر,  صالة العص
صالة اجلمعة,  

صالة اجلنازة, الدين, 
القراءة, الرمحة 

واالستغفار, مواضع 
الصالة, اإلبتهال, 
مشرتكة بني الدعاء 

والتعظيم والرمحة 
 والربكة, 
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 املعىن املشرتك اللفظى السورة و اآلية نص اآلية رقم

 التربيك, التمجيد    

 

 املشرتك اللفظى ىف جمال األفعال هي: -ب

 ْيناَ بَن -1

َها زَينَّاوَ  َهاَنانَ ي ْ ب َ فْوقُهْم َكْيَف  لسََّماءِ ٱِإىَل  يَنظُُروا َلمْ "أَفهللا تعاىل:  قال

 19".ُروٍج َوَما هَلَا ِمن ف

 يهدي –هدى  -2

 َوالَ  يَنَفُعَناّللَِّ َما اَل ٱِمن ُدوِن  أََنْدُعوا ُقلْ " هللا تعاىل:  قال -أ

ْهَوْتهُ ْستٱِذى اّللَُّ َكالَّ  َناَهَدىْعَد ِإْذ أَْعَقابَِنا ب ىَونَرد  َعلَ َيُضر ََن 

َياٱ هْلَُدى ٱِإىَل  ۥٌٓب َيْدُعونَهُ َأْصَحا ۥٓاَن لَهُ أَلْرِض َحريَ  ىِف اِطنْيُ لشَّ

ِلَربِ  َوأُِمْرََن لُِنْسِلَم  هْلَُدىٱ ُهَدى ا ّللَِّ ُهَو ْئِتَنا ُقْل ِإنَّ ٱ

 20."َلِمنيَ ْلَعاٱ

                                                             
  6: 50ق/ 19

 71: 6/األنعام 20



108 
 

 ۦْعَتَصُموا بِهِ ٱّللَِّ وَ لَِّذيَن ءَاَمُنوا ابِ ٱَفَأمَّا " :هللا تعاىل قال -ب

ْنُه َوَفْضٍل وَ  طًا  ِصرَاإِلَْيهِ  يْهِديِهمْ َفَسُيْدِخُلُهْم ىِف َرمْحٍَة مِ 

 21م ْسَتِقيًما".

 يدعون -ندعو  -3

َونرَد  َيُضر ََن  َوالَ  يَنَفُعَناّللَِّ َما اَل ٱ ِمن ُدونِ  َنْدُعواُقْل أَ هللا تعاىل:" قال

َياِطنُي ىِف اٱْهَوْتُه ْستٱلَِّذى َدىَنا اّللَُّ َكاْعَد ِإْذ هَ أَْعَقابَِنا ب َعَلى أَلْرِض لشَّ

 ُهَدى ا ّللَِّ ُهَو ْئِتَنا ُقْل ِإنَّ ٱهْلَُدى ٱِإىَل  ۥَٓيْدُعونَهُ  بٌ َأْصَحا ۥٓاَن لَهُ َحريَ 

 22."َلِمنيَ ْلَعاٱلَِربِ  َوأُِمْرََن لُِنْسِلَم  هْلَُدىٱ

 اذكروا -4

َ ٱ ذُْكُرواٱفَ  أَِمنُتمْ  فَِإَذا َفرَِجااًل أَْو رُْكَباَنً  ِخْفُتمْ فَِإْن هللا تعاىل: " قال ّللَّ

 23".ْعَلُمونَ تَكَما َعلََّمُكم مَّا ََلْ َتُكونُوا 

 بسط -5

                                                             
 .175: 4النساء/ 21

 71: 6األنعام/ 22

 239: 2البقرة/ 23
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َما َأََن بَِباِسٍط َيِدَى  لِتْقتَلِِن ِإىَلَّ َيَدَك  َبَسطتَ لَِئن " تعاىل:هللا   قال

 24َلِمنَي".ْلَعاٱَربَّ ّللََّ ٱَلَك ِإّنِ  َأَخاُف ألَْقتإِلَْيَك 

 , فانظر إىل اجلدول اآليت:فعاللتوضيح ملا سبق من حتليل املشرتك اللفظى ىف جمال األ

 املعىن املشرتك اللفظى رة و اآليةالسو  نص اآلية رقم
 لسََّماءِ ٱِإىَل  يَنظُُروا َلمْ أَف 1

 َهابَنيَنافْوقُهْم َكْيَف 
 ُروجٍ َها َوَما هَلَا ِمن فزَينَّاوَ 
 

 6: 50/ق
  

     ,أحكمنا ,رفعنا بَنْيناَ 
 شد د, ,أوجدَن

 أنشأ          

َياِطنُي ىِف ٱْهَوْتُه ْستٱ 2 لشَّ
 ۥهُ اَن لَ أَلْرِض َحريَ ٱ

ِإىَل  ۥَٓيْدُعونَهُ  بٌ َأْصَحا
ئْتَِنا ُقْل ِإنَّ ُهَدى ٱهْلَُدى ٱ

َوأُِمْرََن  هْلَُدىٱ ا ّللَِّ ُهوَ 
 َلِمنَي.ْلَعاٱلَِربِ  لُِنْسِلَم 

ّللَِّ اَمُنوا اِب لَِّذيَن ءَ ٱَفَأمَّا 
َفَسُيْدِخُلُهْم  ۦْعَتَصُموا بِهِ ٱوَ 

ْنُه َوَفْضٍل  َرمْحَةٍ ىِف  مِ 
طًا إِلَْيِه ِصرَا مْ يَ ْهِديهِ وَ 

 م ْسَتِقيًما

 
 
 
 
 
 
 

: 4النساء/
175 

 

 
 
 
 
 
 
 

 يهدى

الثبات,  أرشد , 
املعرفة, احلجة, 

 اإلصالح, اإلهلام,
 .ُ   يُبنيِ 

 املعىن املشرتك اللفظى السورة و اآلية نص اآلية رقم

                                                             
 .28: 5املائدة/ 24
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ّللَِّ ٱ ِمن ُدونِ  أََنْدُعواُقْل  3
َيُضر ََن  َما الَ يَنَفُعَنا َوالَ 

ْعَد ِإْذ نَرد  َعَلى أَْعَقابَِنا بوَ 
ُ َكالَِّذى هَ  َداََن ا ّللَّ
َياِطنُي ىِف ٱْهَوْتُه ْستٱ لشَّ
 ۥٓاَن لَهُ أَلْرِض َحريَ ٱ

ِإىَل  ۥَٓيْدُعونَهُ  بٌ َأْصَحا
ئْتَِنا ُقْل ِإنَّ ُهَدى ٱهْلَُدى ٱ

َوأُِمْرََن  هْلَُدىٱ ا ّللَِّ ُهوَ 
 َلِمنَي.ْلَعاٱلَِربِ  لُِنْسِلَم 

 

 71: 6/األنعام
 

 ندعوا
 نيدعو

 صاح به, َندى,
العبادة, الطلب, 

االستعانة, النداء, 
 السؤال, 

 

ُتْم َفرَِجاالً َأْو فَِإْن ِخفْ  4
 ذُْكُرواٱفَ فَِإَذا أَِمنُتْم  رُْكَباَنً 

َكَما َعلََّمُكم مَّا ََلْ   هللا
 ْعَلُمونَ تَتُكونُوا 

احلفظ ما يقتنيه  اذكروا 239: 2بقرة/ال
 املعرفة,من 

ذكر اللسان, ذكر 
القلب, احلفظ, 

الطاعة 
واجلزاء,الصلوات 
اخلمس, العظة, 

 احلديث
ِإىَلَّ َيَدَك  َبَسطتَ لَِئن  5

َيِدَى  بَِباِسطٍ َلِِن َما َأََن لِتْقت
 َلَك ِإّنِ  ألَْقتإِلَْيَك 

نشر, مد  اليد  بسط 28: 5ائدة/امل
منشورة, التكثري 

 والتوسيع, الزايدة 
 املعىن املشرتك اللفظى السورة و اآلية اآلية نص رقم
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والفضل, السعة    َلِمنيَ ْلَعاٱَربَّ ّللََّ ٱَأَخاُف  
ىف القامة و القوة, 

مه د, سو ى, 
عرض, شرح, 

, جر أ, فض ل,  سر 
أبدى, قبل, فتح, 

 سل , جاوزالقصد
 

 املشرتك اللفظى ىف جمال احلروف هى:  -ج

 أنْ  -1

ِذى ِمَن ٱ َأنِ  لنَّْحلِ ٱرَب َك ِإىَل  ْوَحىَوأَ " تعاىل:هللا  قال اًت ُيو جْلَِباِل بٱَتَِّ

 25لشََّجِر َوِمَّا يْعرُِشوَن".ٱَوِمَن 

 الباء -2

 26".َخَلقَ  لَِّذىٱْسِم رَبِ َك ابِ رَْأ اِق" تعاىل:هللا قال  

 نْ مِ  -3

                                                             
 .68: 16النحل/ 25

 .1 :96العلق/ 26
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ِذىٱ َأنِ  لنَّْحلِ ٱ رَب َك ِإىَل  َوَأْوَحى" تعاىل:هللا  قال  اًت ُيو جْلَِباِل بٱ ِمنَ  َتَِّ

 27".ْعرُِشونَ ا يِمَّ لشََّجِر وَ ٱ ِمنَ َو 

 , فانظر إىل اجلدول اآليت:روفلتوضيح ملا سبق من حتليل املشرتك اللفظى ىف جمال احل

املشرتك  السورة و اآلية نص اآلية رقم
 اللفظى

 املعىن

لنَّْحِل ٱَك ِإىَل رَب   ْوَحىَوأَ  1
ِذى ِمَن ٱ َأنِ  جْلَِباِل ٱَتَِّ

لشََّجِر َوِمَّا ٱاًت َوِمَن ُيو ب
 ْعرُِشونَ ي
 

 ,فسرةامل َأنْ  68: 16النحل /
 صدريةامل

لَِّذى ٱْسِم رَبِ َك بِ رَْأ قٱ 2
 َخَلَق 

 لالبتداء,حلالا الباء 1: 96العلق/
 ,دةلزائا
 ,إلستعانةا
 علىِبعِن  

لنَّْحِل ٱَك ِإىَل رَب   َوَأْوَحى 3
ِذى ٱ َأنِ  جْلَِباِل ٱ ِمنَ َتَِّ
 ِمَّالشََّجِر وَ ٱِمَن اًت َو ُيو ب
 ْعرُِشونَ ي

, ىفِبعِن  نْ مِ  68: 16النحل /
 التبعيض

 

                                                             
 .68: 16النحل/ 27
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 لرتبية و التعليم املرتادف اللفظى بني مسميات خمتلفة من آايت ا -2

 املرتادف اللفظى ىف جمال األمساء هى: -أ

 فرقة و طائفة -1

 ُكلِ  َفَر ِمنْ فَلْواَل ن َكافَّةً  لِيَنِفُروا  ْلُمْؤِمُنونَ ٱَوَما َكاَن ": تعاىلهللا  قال

يِن َولِيُنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم ٱَفقَُّهوا ىِف ل ِيَت طَائَِفةٌ ُهْم مِ ن ِفْرَقةٍ  لدِ 

 28".َلَعلَُّهْم ََيَْذُرونَ 

 بالرواسي و اجل -2

نَا بتَوأَن ِسىَ َرَواَنا فِيَها َوأَْلَقي َهاَمَدْدَنَ  ْرضَ ألَ ٱوَ  قال  هللا تعاىل: " -أ

 29َها ِمن ُكلِ  َزْوٍج ََبِيٍج ".ِفي

ِذى ِمَن ٱلنَّْحِل َأِن ٱرَب َك ِإىَل  َوَأْوَحى" تعاىل:هللا   قال -ب َتَِّ

 30ا يْعرُِشوَن".لشََّجِر َوِمَّ ٱبُيواًت َوِمَن  جْلَِبالِ ٱ

َن وَُكالا ءَاتَيَنا ُحْكًما َوِعْلًما ُسَلْيَما َهاَفهَّْمَناهللا تعاىل:"ف  قال -ج

 31ِعِلنَي". وَُكنَّا فَالطَّريَ ٱُيَسبِ ْحَن وَ  جْلَِبالَ ٱَد ۥَوَسخَّْرََن َمَع َداوُ 

                                                             
 122: 9التوبة/ 28

 7: 50ق/ 29 

 .68: 16النحل/ 30
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 للفظى ىف جمال األمساء, فانظر إىل اجلدول اآليت:ا رتادفلتوضيح ملا سبق من حتليل امل

 املرتادف اللفظى  السورة و اآلية نص اآلية رقم
 لِيَنِفُروا َكافًَّة ْلُمْؤِمُنونَ ٱَوَما َكاَن  1

ُهْم مِ نِفْرَقة   ُكلِ  َفَر ِمنْ فَلْوالَ ن
يِن ٱَفقَُّهوا ىِف ل ِيَت طَائَِفة   لدِ 

َرَجُعوا إِلَْيِهْم ْوَمُهْم ِإَذا َولِيُنِذُروا ق
 َلَعلَُّهْم ََيَْذُرونَ 

 

 122: 9التوبة/
 

 فرقة و طائفة

 

َنا ِفيَها َوأَْلَقي َهاَمَدْدَنَ  ْرضَ ألَ ٱوَ  2
َها ِمن ُكلِ  َنا فِيبتَوأَن ِسىَ َرَوا

 َزْوٍج ََبِيٍج 
 

َأِن  نَّْحلِ لٱرَب َك ِإىَل  َوَأْوَحى
ِذى ِمَن ٱ  بُيواًت َوِمنَ  ْْلَِبالِ ٱَتَِّ
 لشََّجِر َوِمَّا يْعرُِشونَ ٱ
 

ْمَناَها ُسَلْيَما َن وَُكالا ءَاتَيَنا فَفهَّ
َد ۥُحْكًما َوِعْلًما َوَسخَّْرََن َمَع َداوُ 

لطَّرَي وَُكنَّا ٱبِ ْحَن وَ ُيسَ  ْْلَِبالَ ٱ
 ِعِلنيَ فَا
 

 7: 50ق /
 
 
 

 68: 16النحل/
 
 
 

 79: 21األنبياء/

 بالاجلرواسي و ال

                                                                                                                                                                       
 79: 21األنبياء/ 31
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 ظى ىف جمال األفعال هى:املرتادف اللف -ب

 ان  نا و بي   فص ل -1

ٍة َفُمْستَ َقرٌّ ِحدَ ِذى أَنَشَأُكم مِ ن ن َّْفٍس َوالَّ ٱُهَو " تعاىل:َ  هللاقال  -أ

 32".يْفَقُهونَ لَِقْوٍم  تِ آلايَ ٱ َفصَّْلَناَقْد  َوُمْستْودَعٌ 

مِ ن  ِبطَانَةً اَل تتَِّخُذوا لَِّذيَن ءَاَمُنوا ٱ"اَيأَيَها هللا تعاىل:   قال -ب

ْلبْغَضآُء ِمْن ٱُدوِنُكْم اَل ََيْلُوَنُكْم َخَبااًل َود وا َما َعِنت ْم َقْد َبَدِت 

َلُكُم ْاآلاَيَِت ِإْن  بيَّناَّ ِهِهْم َوَما َُتِْفى ُصُدورُُهْم َأْكرُب  َقْد َواأَف

 33ُكنُتْم تْعِقُلوَن".

 فهم و فقه -2

نَا ُحْكًما َوِعْلًما َن وَُكالا ءَاتيُسَلْيَما َهاَفهَّْمَناف:"قال هللا تعاىل -أ

 34".ِعِلنيَ  وَُكنَّا فَالطَّريَ ٱُيَسبِ ْحَن وَ  جْلَِبالَ ٱَد ۥَوَسخَّْرََن َمَع َداوُ 

قُ ُلوَِبِْم  ىا َعلَ تعاىل: "َوِمنُهم مَّن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َوَجَعْلنَ هللا قال  -ب

ْؤِمُنوا َِبَا َوىِف ءَاَذاهِنِْم َوقرًا َوِإن يَرْوا ُكلَّ ءَايٍَة الَ ي يْفَقُهوهُ َأِكنًَّة َأن 

                                                             
 .98: 6األنعام/ 32

 .118: 3آل عمران/ 33

 79: 21األنبياء/ 34



116 
 

لَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإال  ٱوُل ِدلُوَنَك يقُ َحىتَّ ِإَذا َجاُءوَك ُُيَا

 35أَلوَِّلنَي".ٱِطرُي َأَسا

 قرأ و تال -3

 36".لَِّذى َخَلقَ ٱْسِم رَبِ َك ٱبِ  قرَأْ اِ " تعاىل:هللا ل  قا -أ

 َما أُوِحَى إِلَْيَك ِمن ِكَتاِب رَبِ َك الَ  ْتلُ ٱهللا تعاىل: "وَ   قال -ب

َل ِلَكِلَما  37ُمْلَتَحًدا". ۦَوَلن َتََِد ِمن ُدونِهِ  ۦتِهِ ُمَبدِ 

 , فانظر إىل اجلدول اآليت:األفعال اللفظى ىف جمال رتادفلتوضيح ملا سبق من حتليل امل

 املرتادف اللفظى  السورة و اآلية نص اآلية رقم
لَِّذى أَنَشَأُكم مِ ن ٱُهَو  1

ٍة َفُمْستَقرٌّ ِحدَ ن َّْفٍس َوا
 َفصَّْلَنا َقدْ  َوُمْستْودَعٌ 

 يْفَقُهونَ ِلَقْوٍم  تِ آلايَ ٱ
 

  َوَما َُتِْفى ُصُدورُُهْم َأْكربُ 
 َلُكُم اآلاَيِت ِإنْ  ينَّابَ َقْد 

 تْعِقُلونَ ُكنُتْم 

 98: 6األنعام/
 
 
 
 

 118: 3عمران/ال 

 او بي ن نافص ل

                                                             
 .25: 6األنعام/ 35

 .1 :96العلق/ 36

 27: 18الكهف/ 37
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 املرتادف اللفظى  السورة و اآلية نص اآلية رقم
ْمَنا 2 ُسَلْيَماَن وَُكالا  َهافَفهَّ

 ِعْلًما َنا ُحْكًما وَ ءَاتي

 

 

 

نُهم مَّن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َومِ 
قُ ُلوَِبِْم َأِكنًَّة  َجَعْلَنا َعَلىوَ 

َو ىِف ءَاَذاهِنِْم يْفَقُهوُه َأن 
 ..رًاَوق

  79: 21األنبياء/
 
 
 
 
 

 25: 6األنعام /

 فهم و فقه

لَِّذى ٱْسِم رَبِ َك ٱبِ  اِقرَأْ  3
 َخَلقَ 

 
 

 
َما أُوِحَى إِلَْيَك ِمن  ْتلُ ٱوَ 

َل ِكَتابِ   رَبِ َك الَ ُمَبدِ 
َتََِد ِمن  َوَلن ۦتِهِ ِلَكِلما
 ُمْلَتَحًدا" ۦُدونِهِ 

 

 1: 96العلق /
 
 
 
 

 27: 18الكهف/

 قرأ و تال
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 املرتادف اللفظى ىف جمال احلروف هى:  -ج

 إن  و أن   -1

ُسُبَل رَبِ ِك  ْسُلِكىٱِت فَ الثََّمرَ ٱُكِلى ِمن ُكلِ    ُُثَّ " هللا تعاىل: قال -أ

 ِإنَّ  ِفيِه ِشَفاٌء ل ِلنَّاسِ  ۥنُهُ َتِلٌف أَْلَواّم ْ ََيْرُُج ِمن ُبُطوهِنَا َشرَاٌب   ُذُلالً 

 38".َفكَُّرونَ ِلَك آَليًَة لِ َقْوٍم يَتذَ ىِف 

 

ِمْن ِخْطَبِة  ۦَواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتم بِهِ "قال هللا تعاىل:  -ب

ُروهَنُنَّ َسَتْذكُ  أَنَُّكمْ  ّللَُّ ٱلنِ َساِء َأْو َأْكَننُتْم ىِف أَنُفِسُكْم  َعِلَم ٱ

ِكن الَّ تُ َواِعُدوُهنَّ ِسراا ِإالَّ َأن تَ ُقوُلوا قَ ْواًل مَّْعُروفًا َواَل تَ ْعزُِموا َولَ 

ّللََّ يَ ْعَلُم ٱْعَلُموا َأنَّ ٱوَ   ۥُب َأَجَلهُ ْلِكَتاٱُلَغ يَب لنِ َكاِح َحىتَّ ٱُعْقَدَة 

 39".ّللََّ َغُفوٌر َحِليمٌ ٱَلُموا َأنَّ عْ ٱوَ  ْحَذُروهُ ٱا ىِف أَنُفِسُكْم فَ مَ 

 

 

                                                             
 69: 16النحل/ 38

 235: 2البقرة/ 39
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 , فانظر إىل اجلدول اآليت:احلروف اللفظى ىف جمال لتوضيح ملا سبق من حتليل املرتادف

 املرتادف اللفظى  السورة و اآلية نص اآلية رقم
ِت الثََّمرَ ٱُُثَّ ُكِلى ِمن ُكلِ   1

  ُسُبَل رَبِ ِك ُذُلالً  ْسُلِكىٱفَ 
ََيْرُُج ِمن ُبُطوهِنَا َشرَاٌب  

 ِفيِه ِشَفاٌء ل ِلنَّاسِ  ۥنُهُ ّم َْتِلٌف أَْلَوا
 مٍ وْ قَ ل ِ  ةً آليَ  كَ لِ ذَ  ىفِ ِإنَّ 

 نَ وْ رُ كَّ فَ ت َ ي َّ 
 

ُجَناَح َعَلْيُكْم فِيَما  َوالَ 
لنِ َساِء ٱِمْن ِخطَْبِة  ۦَعرَّْضُتم بِهِ 

  مَ لِ عَ  َأْو َأْكنَنُتْم ىِف أَنُفِسُكمْ 
 نَّ َسَتْذُكُرْوهنُ  أَنَُّكمْ   هللاُ 

 69: 16النحل/
 
 
 

 235: 2البقرة/

 إن  و أن  

 
 

 من آايت الرتبية والتعليم ىف القرآن الكرمي املوجودة ةو املرتادف ةاملشرتك ألفاظ ىنمعا -ج

  املشرتك اللفظى بني مسميات خمتلفة من آايت الرتبية و التعليممعاىن  -1

 ىف جمال األمساء هى: املشرتك اللفظىمعاىن  -أ

 مرجع -1
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 40و مرد .رْجة القرآن ِبعِن مصري و معاد كلمة "مرجع" ىف ت

كتاب يرجع   41أسفل الكتف.حمل الرجوع,  ذات املعِن ىف املعاجموأم ا 

 42إليه, امللجأ.

مرجع  -ال إىل غريه  –هو إىل هللا  وأما حتليل معِن "مرجع"

, قد م اخلرب )شبه ْجلة: إىل ربكم( دنيا ابلبعثالناس بعد هذه احلياة ال

على املبتدأ )مرجعكم( لقصد بالغى هو اإلختصاص, فمرجع الناس 

 . إىل هللا وحده دون سواه

املرجع النهائى للجزاء ىف اآلخرة  وأما حتليل معِن "مصري" هو

فيجازى كل عامل بعمله, فال مهرب من حسابه وال مفر من لقائه. 

ر يصري صريا ومصريا, املصري: اإلنتهاء إىل مكان ال والفعل منه صا

, )فبئس املصري( أي قبحت النهاية اليت  يتغري أو انتهى إىل حال معني 

 , واملصري هو املخصوص ابلذم.ذم  كلمة   انتهوا إليها, )بئس(

كة, ومعاد الرجل بلده ألنه ىل موأما حتليل معِن "معاد" هو إ

ا وصل النيب اجلحفة وهو ىف طريقه منه ُث يعود إليه. فعندمينصرف 
                                                             

 772م(, ص. 2006 القاهرة, , )مكتبة اآلداب, ميدان األوبرااملعجم الواىف لكلمات القرآن الكرميبراهيم, إ حممد عرتيس 40

 232م(, ص. 1956لبنان  –, )دار املشرق: بريوت , معجم منجد الطالبرام البستاينفؤاد اف 41

  477ص.  ,م(1997, )فوستاكا فروكرسيف, سورااباي  نورمعجم املأمحد ورسون منور,  42
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مهاجرا إىل املدينة ذكر مكة فاشتاق إليها, فجاءته البشرى َبن هللا 

سيعيده إليها فاحتا منتصرا, عاد يعود عودا ومعادا: رجع, واملعاد كل 

شيئ يكون إليه املصري, وهو إما مصدرا ميمي أو اسم زمان أو اسم 

 مكان.    

الرجوع إىل هللا بعد املوت للجزاء,  " هووأما حتليل معِن "مرد  

 فكل أحد يرد إىل عمله الذى عمله.

وأما حتليل معِن "كتاب يرجع إليه" هو كتاب يرجع إليه 

, وْجعه مراجع الكتاب أي لالستفادة منه ىف درس مبحث من املباحث

 مصادره.

هو ال عاصم هلم المانع هلم وال حافظ  "وأما حتليل معِن "امللجأ

ابالستغفار والتوبة   أي من غضبه إال هللا أي إال ابلرجوع إليههلم من هللا

ُث اتب عليهم ليتوبوا. اللملجأ: ما يعتصم به )ما َيتمى به( من اخلطر, 

 وامتنع به.جلأ إليه: اعتصم 

وكلمة املرجع بنسبة من نوع املشرتك اللفظى وجود معِن مركزي 

ا أردت أن يستخدم معان فرعية أو هامشية. إذ للفظي تدور حوله عدة
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ذات املعِن  رجعال بد مناسبة ابلسياق. ولو لفظ امل رجعأو يرَتم لفظ امل

يعِن حمل الرجوع ) كلمة الكثري بل ذلك اللفظ ذات املعِن األساس 

املستند, أسفل الكتف,   ع معِن مركزي: حمل الرجوع. ومعِن فرعي:رجامل

 كتاب يرجع إليه, امللجأ (.

 البيت -2

ن ِبعِن الكعبة وهو اسم غالب القرآ " ىف تفسريكلمة "البيت

أكان من َشَعٍر أو عجم ذات املعِن املسكن سواء املىف و أم ا  43هلا,

القرب, املنزل,  46,عيال الرجل 45,املسكن والشرف 44َمَدٍر, الشرف,

 48الغطاء, جزء من مكان. 47األسرة, القراب, جزء من مكان,

مأوى اإلنسان ابلليل ألنه يقال:   وأما حتليل معِن "البيت" هو

 هللاأو بيت  وىف القرآن كلمة "البيت" الىت ِبعِن كعبة ,ابت أقام ابلليل

قد تعرب ابلسياق اآلخر "البيت احلرام" و "بيتك احملر م" و "البيت 

 بيت العنكبوت ابلسياق اآلخر "لبيتوأم ا ِبعِن  .و"أول بيت" العتيق"
                                                             

 222املرجع السابق, ص. براهيم, إ حممد عرتيس 43

 49املرجع السابق, ص. , فؤاد افرام البستاين 44
 67م(, ص. 1994لبنان,  -, )دار الكتب العلمية, بريوتاملصباح املنري الفيومي,  أمحد بن  حممد بن علي املقري 45

 28م(, ص. 1995لبنان,  -, ) مكتبة لبنان, بريوتّمتار الصحاح معجم حممد بن أّب بكر بن عبد القادر الرازي,  46

 122ص. , ملرجع السابقأمحد ورسون منور, ا 47

 372م(, ص. 1998, ) مولىت كاراي كرافيكا, يوكياكرات معجم العصريأاتبك علي أمحد زهدي حمضر,  48
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العنكبوت" هو بيت واه تنسجه دويبة العنكبوت نسجا رفيعا مهلهال 

ا و ال قر, وال ىف مطر و ال أذى. وأم   ىف اهلواء ال يغِن عنها ىف حر

"بيت من املسلمني"يعِن أهل بيت ابلسياق اآلخر  املسلمني بيتِبعِن 

"البيت وأم ا ِبعِن بيت املعمور ابلسياق اآلخر  من املسلمني. و

ِبعِن    ىف املعجمأم ا و  49املعمور" هو بيت ىف السماء حبيال الكعبة.

النظم  خر "بيت الشعر" ِبعِن ما اشتمل منكثري قد تعرب ابلسياق اآل

و "بيت القصيدة" ِبعِن أنفس أبياهتا أو على مصرعني: صدر وعجز. 

البيت املتضم ن غرض الشاعر. و"بيت املال" ِبعِن خزينة الدولة. و 

 50"بيت العنكبوت" ِبعِن نسيجه.

لبيت, و البيوت ابملسكن أخص والبيوت واألبيات ْجع ا

واألبيات ابلشعر, وأما ىف القرآن كلمة "بيوت" معناها بيوت النحل 

وهي من عجيب ما خلق  هللا ىف النحل أن أهلمها الَتاذ بيوهتا 

. و أم ا ىف سورة النور اآلية: 68مسدسة. كما ىف سورة النحل اآلية : 

قلوب املؤمنني وما . معناها املساجد مطلقا. ملا ضرب  هللا مثل 36

                                                             
 222املرجع السابق, ص.  براهيم,إ حممد عرتيس49

 49املرجع السابق, ص. , فؤاد افرام البستاين 50
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فيها من اهلدى والعلم ابملصباح املنري. ذكر حملها وهي املساجد الىت هي 

  51أحب البقاع إىل  هللا تعاىل. فهي بيوته الىت يعبد فيها و يوحد.

السكِن " هو مكان والدار وأما حتليل معِن "املنزل واملسكن

 وتطوف دورت و املنازل أو املساكن يبِن فيه . والدار هو  مكانيقام فيه

  .حوله

مسيت بيتا ألهنا ذات جدران  وأما حتليل معِن "الكعبة" هو

  وإن َل يكن فيها ساكن.وسقف, وهذه هي حقيقة البيتية 

وأما حتليل معِن "القرب" هو املكان يدفن فيه امليت و اجلمع: 

 قبور أَْقرُب.

ِن "الشرف" هو املوضع أو املكان العايل يشرف وأما حتليل مع

 على ما حوله.

وأما حتليل معِن "عيال الرجل" هو أهل بيته الذين يؤمن 

 معاشهم وينفق عليهم.

                                                             
 223املرجع السابق, ص,  براهيم,إ عرتيس حممد 51
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أهل الرجل وعشريته أو اجلماعة  " هوسرةوأما حتليل معِن "األ

 يربطها أمر مشرتك.

 وأما حتليل معِن "الغطاء" هو ما ُيعل فوق الشيء فيواريه

 ويسرته.

وأما حتليل معِن "القراب" هو مكان أو وعاء من جلد وحنوه 

 يضع فيه املسافر زاده وأغراضه.

 بيت فخم واسع.وأما حتليل معِن "القصر" هو 

وأما حتليل معِن "جزء من مكان" هو ما يرتكب الكل منه ومن 

 غريه من مكان.

زي وكلمة البيت بنسبة من نوع املشرتك اللفظى وجود معِن مرك

للفظي تدور حوله عدة معان فرعية أو هامشية. إذا أردت أن يستخدم 

أو يرَتم لفظ البيت ال بد مناسبة ابلسياق. ولو لفظ البيت ذات املعِن 

الكثري بل ذلك اللفظ ذات املعِن األساس يعِن مأوى اإلنسان ابلليل 

أو  ) كلمة البيت معِن مركزي: املسكن 52ألنه يقال: ابت أقام ابلليل.

                                                             
 54م(, ص. 2010لبنان  -, )دار الفكر, بريوتاظ القرآنمعجم مفردات ألفالراغب األصفهاين,  52
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عيال الرجل, . ومعِن فرعي:الكعبة, القرب, الشرف, املنزل أو الدار

 .(األسرة, الغطاء, القراب, القصر, جزء من مكان

 يد و أيد -3

اها يدان مؤنثة والمها حمذوفة واألصل يَْدٌي ومثن يد"الكلمة " 

ْجعها القل ة األيدي وبعض العرب يقول ىف ْجع األيد حبذف الياء  و 

 ُيِدي  وْجعها الكثرة األايدي. ال

ىف تفسري القرآن على أربعة معان: وأما حتليل معِن "اليد" 

وكل من معانيها استخدمت جمازا  53الفعل, القدرة, العطاء, اجلارحة.

جمازا فتخرج عن إال ِبعِن اجلارحة فإهنا اليد بعينها. وإذا كانت معانيها 

 املشرتك اللفظى. 

الذراع, كثري منها اجلارحة, الكف,   جم ذات املعِناعاملوأم ا ىف 

السلطان والقوة, اجلماعة,  النعمة, الغياث, اجلاه والقدر, القدرة و

من أطراف األصابع  55,الطريقاملقبض, احليازة, املساعدة,  54دم,الن

                                                             
 4950(, ص. م2010, اجمللد الثامن, )بريوت: دار صادر, لسان العربابن منظور,  53

  1588ص. , املرجع السابقأمحد ورسون منور, 54

 2046, ص. املرجع السابقأاتبك علي أمحد زهدي حمضر,  55
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 56إىل الكتف, اإلحسان, الوالية, الذل, األكل, احَلْجر ومنع الظلم,

  58.االستسالم, النقد ال النسيئة 57من املنكب إىل أطراف األصابع,

العضو العامل من أعضاء اجلسد   وأما حتليل معِن "اجلارحة" هو

 لرجل. كاليد وا

 وأما حتليل معِن "الكف" هو راحة اليد مع األصابع.

وأما حتليل معِن "الذراع" هو من طرف املرفق إىل طرف اإلصبع 

 الوسطى مؤنثة وقد تذكر.

 ما أنعم به من رزق ومال وغريه.وأما حتليل معِن "النعمة" هو 

وأما حتليل معِن "الغياث" هو ما يغاث به املضطر من طعام أو 

 جندة.

وأما حتليل معِن "اجلاه والقدر" هو يتمتع ابجلاه وسط قومه: 

و علو ومهة, ابلشرف واملنزلة الرفيعة, وأما القدر هو رجل عظيم ِبكانة 

 هو ذو القدر. -القدر: على جانب من احلرمة الوقار

                                                             
 948. ص املرجع السابق,, فؤاد افرام البستاين 56

  670, ص. املرجع السابقأمحد بن  حممد بن علي املقري الفيومي, 57

 309, ص. املرجع السابق حممد بن أّب بكر بن عبد القادر الرازي, 58
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قوة, غِن ويسار,  وأما حتليل معِن "القدرة و السلطة والقوة" هو 

برية على سكان البالد : امللك, قدرة, وأما السلطة هو له سلطة ك

الحول  –سيطرة, وأما القوة هو قوة اإلنسان: طاقته, حركته املتنامية 

قوة  -قوة فكرية: -قوة اإلرادة: -الحتاد:وال قوة إال ابهلل: القوة ىف ا

 اجلسم.

وأما حتليل معِن "اجلماعة" هو طائفة من الناس ُيمعها غرض 

 واحد.

 ندم" هو أسف و حزن و حتسر.وأما حتليل معِن "ال

ما يقبض عليه جبمع الكف من وأما حتليل معِن "املقبض" هو 

 السيف وغريه.

حيازة الرجل: ما فىحوزه من مال وأما حتليل معِن "احليازة" هو 

 أو عقار, احليازة األرض الزراعية تدخل ىف حيازة فرد أو هيئة )حمدثة(.

عد: ساعده مل ا شعر وأما حتليل معِن "املساعدة" هو مصدر سا

م له معونة.  بعجزه: عاونه, أي قد 
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وأما حتليل معِن "الطريق" هو املمر الواسع املمتد أوسع من 

 السارع.

إتقان العمل وإكماله, ويكون  وأما حتليل معِن "اإلحسان" هو

ىف العبادة ابإلتيان َبا على الوجه املطلوب من حيث اإلخالص هلل, 

ن إىل الناس والتفضل عليهم, وأمسى واإلحسان أيضا هو اإلحسا

 درجاته اإلحسان إىل املسيء مع التمكن منه والقدرة عليه.

 وأما حتليل معِن "الوالية" هو الوالية الىت يتسلط عليها الواىل. 

 وأما حتليل معِن "الذل" هو الضعف و املهانة و الرفق.

 .غداءه بشهية: تناوله بعد مضغه وأما حتليل معِن "األكل" هو

وأما حتليل معِن "احلجر ومنع ظلم" هو املنع من التصرف 

 لصغر, أو سفه أو جمنون.

إلقاء اجليش سالحه وانقياده  " هوستسالموأما حتليل معِن "اإل

 للعدو.
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وأما حتليل معِن "النقد ال النسيئة" هو النقد )ىف البيع( : 

   خالف النسيئة. 

للفظى وجود معِن بنسبة من نوع املشرتك ا يد واأليدوكلمة ال

ردت أن مركزي للفظي تدور حوله عدة معان فرعية أو هامشية. إذا أ

ذات  ة ابلسياق. ولو لفظ اليدال بد مناسب يستخدم أو يرَتم لفظ اليد

الكف أو من  املعِن الكثري بل ذلك اللفظ ذات املعِن األساس يعِن

و من الكف أمعِن مركزي:  يد) كلمة ال أطراف األصابع إىل الكتف.

النعمة,  اجلارحة, . ومعِن فرعي:أطرف األصابع إىل الكتف أو الذراع

اإلحسان, املقبض, احليازة, الغياث, اجلاه والقدر, القدرة و السلطان 

 والقوة, الوالية, اجلماعة, الندم, الذل,االستسالم, الطريق, املساعدة,

 .األكل, احَلْجر ومنع الظلم, النقد ال النسيئة(

 اإلنسان -4

وردت ىف القرآن الكرمي ىف مخسة و ستني كلمة "اإلنسان"  

موضعا. منها ما كان معناها الكائن احلي املتفكر, الراقى ذهنا و خلقا. 

وهو اسم جنس يقع على الذكر واألنثى من بِن آدم . فيقال هو 
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إنسان, و هي إنسان, و هم إنسان. ومنها ما كان معناها َبن  عِن 

معينا كقوله  هللا تعاىل: " ِإنَّ ْاإِلْنَساَن َلِفى القرآن الكرمي رجال 

يعِن آدم و ابن  قرطيبىف تفسري الو   60يراد به )أبو هلب(. 59ُخْسٍر".

   61آدم.

اإلنسان, رأس ذات املعِن هو الرجل, ظل   اجمعاملوأم ا ىف 

طلق على أفراد اجلنس ثى ويالبشر للذكر واألن 62اجلبل, أرض َل تزرع,

  64العاقل واملتفكر. 63البشري,

وأما حتليل معِن "البشر" هو اإلنسان )الواحد واجلمع واملذكر 

 واملؤنث فيه سواء(

ر, و ابن آدم هو وأما حتليل معِن "آدم و ابن آدم" هو أبو البش

 أي اجلنس البشري, اخللق. ذرية بِن آدم

 البشر احلي املتفكر. وأما حتليل معِن "الكائن احلي املتفكر" هو

                                                             
  .2 :103العصر/ 59

 381م(, ص. 1995لبنان  -, )دار الفكر, بريوتمعجزات عجائب من القرآن الكرمي و التنقضى عجائبهحممد عبد الرحيم,  60
 87 -75ص.  10م(, جملد. 2003لبنان  -, )دار الفكر, بريوتالقرآن تفسري القرطيب اجلامع ألحكام  أمحد األنصار القرطيب, أّب عبد هللا 61

 43ص. , املرجع السابقأمحد ورسون منور,  62

 15, ص. املرجع السابق, فؤاد افرام البستاين 63

 147, ص. املرجع السابقبراهيم, إ حممد عرتيس 64 
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وأما حتليل معِن "الراقى ذهنا و خلقا" هو الذى يصنع الرقية ىف 

 ذهنه و خلقه.

 وأما حتليل معِن "الرجل" هو الذكر البالغ من بين آدم.

عتمة تغشى مكاَن حجب ظل اإلنسان" هو وأما حتليل معِن "

 عن أشعة ضوئية حاجز غري شف اف.

 .أي أعال اجلبل وأما حتليل معِن "رأس اجلبل" هو أعاله

 املكان ليس فيه الزرع.  " هورض َل تزرعوأما حتليل معِن "األ

وأما حتليل معِن "العاقل" هو املدرك, واجلمع : عق ال, عقالء, 

 عواقل.وهي عاقلة, وعاقل, وهن 

وأما حتليل معِن "املتفكر" هو ذو التفكري العميق من األدابء أو 

 .الفالسفة أو حنوهم

بنسبة من نوع املشرتك اللفظى وجود معِن  نسانوكلمة اإل

ردت أن مركزي للفظي تدور حوله عدة معان فرعية أو هامشية. إذا أ

 ة ابلسياق. ولو لفظال بد مناسب يستخدم أو يرَتم لفظ اإلنسان
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ذات املعِن الكثري بل ذلك اللفظ ذات املعِن األساس يعِن  اإلنسان

الناس ألنه أسم جنس يقع على الذكر و األنثى و الواحد واجلمع 

واختلف ىف اشتقاقه مع اتفاقهم على زايدة النون اآلخرية وقال البصري ون 

من اإلنس فاهلمزة أصل ووزنه فعالن و قال الكوفي ون مشتق من 

هلمزة زائدة و وزنه إفعان على النقص و األصل إنسيان على النسيان فا

) كلمة   65.إفعالن و هلذا يرد إىل أصله ىف التصغري فيقال "أُنْيِسيَان"

آدم, ابن آدم, الكائن احلي  . ومعِن فرعي:البشرمعِن مركزي:  نساناإل

الرجل, ظل  اإلنسان, رأس اجلبل, أرض  الراقى ذهنا و خلقا,املتفكر, 

 .َل تزرع, العاقل, املتفكر (

 اهلدى -5

كلمة "اهلدى" قد تكرر ىف القرآن وهلا ذات املعِن الكثري منها   

 ".هْلَُدى  ٱُقْل ِإنَّ ُهَدى ا ّللَِّ ُهَو  ِبعِن الدين كما قال هللا تعاىل: "

أُولَِئَك  ِن البيان كما  قال هللا تعاىل: "(.  ومنها ِبع71:   األنعام)

ومنها ِبعِن اإلميان كما قال هللا  (.5بقرة : ال) ".مِ ن رََّبِ ِمْ  ىُهدً  َعَلى

(.   ومنها ِبعِن 76رمي  : م".)ى  الَِّذْيَن اْهَتَدْوا ُهدً  ّللَُّ ا  َويَزِْيدُ  تعاىل:"
                                                             

 26, ص. املرجع السابقأمحد بن  حممد بن علي املقري الفيومي,  65
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". )البقرة   ىُهدً  يَ نَُّكْم ِمِن ِ فَِإمَّا ََيْتِ  الرسل والكتب كما قال هللا تعاىل: "

 (.  ومنها ِبعِن النيب صلى هللا عليه وسلم كما قال هللا تعاىل: "38: 

(. ومنها ِبعِن القرآن كما 159".)البقرة  :  ىُهدً  فَِإمَّا ََيْتِيَ نَُّكْم ِمِن ِ 

(. ومنها 23".)النجم :  ىاهلُدَ  َوَلَقْد َجاَءُهْم مِ ْن رََّبِ ُِم قال هللا تعاىل: "

".) غافر :  ىاهلُدَ  َوَلَقْد ءَاتَ يْ َنا ُمْوَسىِبعِن التوراة كما قال هللا تعاىل: "

َمَعَك  ىن َّتَِّبِع اهْلُدَ  ِإنْ (. ومنها ِبعِن التوحيد كما قال هللا تعاىل: "53

ُهُم ىفَِبُهدَ  (. ومنها ِبعِن السنة كما قال هللا تعاىل: "57".)القصص : 

  66(.90ام : ".)األنعاقْ َتِده

ومنها  67إىل الطريق. واهتدىوأما ىف املعاجم منها ِبعِن البيان 

ومنها ِبعِن الرشاد و البيان والداللة وضد  68ِبعِن إرشاد وهدي.

ِبعِن البيان ومنها  70ومنها ِبعِن الرشاد و الدَّاللة. 69الضالل والنهار.

 71و ضد  الضالل والنهار.

                                                             
 215م(, ص. 2007لبنان  -, )دار الكتب العلمية, بريوتاإلتقان ىف علوم القرآنعبد الرمحن بن أىب بكر السيوطى,  66

 636, ص. املرجع السابقأمحد بن  حممد بن علي املقري الفيومي,  67
 1968, ص. املرجع السابقأاتبك علي أمحد زهدي حمضر,  68

 865, ص. املرجع السابق, فؤاد افرام البستاين 69

 288, ص. املرجع السابق حممد بن أّب بكر بن عبد القادر الرازي, 70

 1496ص. , املرجع السابقأمحد ورسون منور,  71
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ىف موضوع اللغة واحد لكن هو اهلدى و اهلداية  حتليل معِنو 

قد خص  هللا عز  وجل  لفظة اهلدى ِبا توال ه و أعطاه واختص هو به 

(. 2: دون ما هو إىل اإلنسان حنو قوله تعاىل:"هدى للمتقني".)البقرة

(. وحنو قوله 5".)البقرة:  مِ ن رََّبِ ِمْ  ىُهدً  أُولَِئَك َعَلى وحنو قوله تعاىل:"

فَِإمَّا ََيْتِيَ نَُّكْم  (. وحنو قوله تعاىل:"91".)األنعام: ل ِلنَّاسِ  ىَوُهدً تعاىل:"

ُقْل ِإنَّ  (. وحنو قوله تعاىل:"38".)البقرة:  َفَمْن تَِبَع ُهَدايَ  ىُهدً  ِمينَّ 

 وَ ُهًدى  (. وحنو قوله تعاىل:"138".)البقرة: هْلَُدى  ٱّللَِّ ُهَو ى اُهدَ 

هللاُ   َوَلْو َشاءَ  (. وحنو قوله تعاىل:"138".)ال عمران: َمْوِعظًَة ل ِْلُمتَِّقنْيَ 

حَتِْرْص َعلَى  ِإنْ  (. وحنو قوله تعاىل:"35".)األنعام: جَلََمَعُهْم َعَلى ْاهلَُدى

 وحنو قوله تعاىل:" (.37".)النحل:  ال يَ ْهِدى َمْن ُيِضل  ُهْم فَِإنَّ اّللََّ ُهَدى

 72(.16".)البقرة:  ىاِبهْلُدَ  أُولَِئَك الَِّذْيَن اْشرَتَُوا الضَّالَلَةَ 

يق الرشاد أي ىف طريق سار ىف طر حتليل معِن "الرشاد" هو أما و 

 سوي .

اإلعتقاد ابجلنان واإلقرار ابللسان وأما حتليل معِن "الدين" هو 

 وعمل اجلوارح ابألركان.
                                                             

 391م(, ص. 2010لبنان  -, )دار الفكر, بريوتمعجم مفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفهاين,  72
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كالم يكشف عن املقصود َبلغ   وأما حتليل معِن "البيان" هو

 لفظ.

التصديق, شرعا: التصديق وأما حتليل معِن "اإلميان" هو 

 ابلقلب, واإلقرار ابللسان.

النيب حممد بعث هللا للناس كافة يل معِن "الرسل" هو وأما حتل

 مبل غا بشرعه ورسالته.

كتب السماوي: الصحائف,   وأما حتليل معِن "الكتب" هو

 زبور, التوراة, اإلجنيل, القرأن.

صاحب نبوة أرسله هللا إىل عباده  وأما حتليل معِن "النيب" هو

 إىل عبادته.مبشرا ِبكارم األخالق وداعيا 

كالم هللا املنزل على رسوله حممد   حتليل معِن "القرآن" هووأما 

 صلى هللا عليه وسلم, املكتوب ىف املصاحف.

الكتاب املنزل على موسى )عليه  وأما حتليل معِن "التوراة" هو

 السالم(.
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اإلميان ابهلل تعاىل وحده ال  وأما حتليل معِن "التوحيد" هو

 شريك به.

ىل النيب من قول أوفعل ا ينسب إموأما حتليل معِن "السنة" هو 

 أو تقرير.

اإلرشاد, مايقتضيه اللفظ عند وأما حتليل معِن "الداللة" هو 

 اطالقه.

ضياء ما بني طلوع الفجر إىل  وأما حتليل معِن "النهار" هو

 غروب الشمس.

بنسبة من نوع املشرتك اللفظى وجود معِن  دى"اهل"وكلمة 

ردت أن رعية أو هامشية. إذا أمركزي للفظي تدور حوله عدة معان ف

 ة ابلسياق. ولو لفظ اهلدىال بد مناسب يستخدم أو يرَتم لفظ اهلدى

  73الرشاد. ذات املعِن الكثري بل ذلك اللفظ ذات املعِن األساس يعِن

الدين, البيان,  :. ومعِن فرعيالرشاد معِن مركزي: دىكلمة اهل)

                                                             
 26, ص. املرجع السابقأمحد بن  حممد بن علي املقري الفيومي,  73
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النيب, القرآن, التوراة, التوحيد, السنة, الداللة,  اإلميان, الرسل والكتب,

 .ضد الضالل, النهار (

 الفتنة -6

قد تكرر ىف القرآن وهلا ذات املعِن الكثري منها  كلمة "الفتنة"

َنُة َأَشد  ِمَن اْلَقْتلِ ٱِبعِن الشرك كما قال  هللا تعاىل: " رة : )البق ".ْلِفت ْ

َنُة ٱاِبِْتَغاَء (. ومنها ِبعِن اإلضالل كما قال  هللا تعاىل: "191  ".ْلِفت ْ

ومن يُرِِد (. ومنها ِبعِن الضاللة كما قال  هللا تعاىل: "7)ال عمران : 

نَ َتُه  (. ومنها ِبعِن املعذرة كما قال  هللا تعاىل: 41)املائدة :  ".هللُا ِفت ْ

نَ تُ ُهمْ " (. ومنها ِبعِن القضاء كما قال  هللا 23)األنعام :  ".ُُثَّ ََلْ َتُكْن ِفت ْ

نَ ُتَك تعاىل: " (. ومنها ِبعِن اإلُث  155)األعراف :  ".ِإْن ِهَى ِإالَّ ِفت ْ

منها  (. و49)التوبة :  ".ْلِفتْ َنِة َسَقُطْوا ٱَأاَل ىِف كما قال  هللا تعاىل: "

َنًة  اَل ََتَْعْلَناِبعِن العربة كما قال  هللا تعاىل: "  (. و85)يونس :  ".ِفت ْ

بَ ُهْم ِفتْ َنةٌ منها ِبعِن العقوبة كما قال  هللا تعاىل: " )النور :  ".َأْن ُتِصي ْ

النَّاِس َجَعَل فِتَنَة منها ِبعِن العذاب كما قال  هللا تعاىل: " (. و63
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هللا   منها ِبعِن اجلنون كما قال (. و10)العنكبوت:  َكَعَذاِب هللِا".

 74(.6)القلم  :  ".يِ ُكُم اْلَمْفتُ ْونُ َبَِ تعاىل: "

منها ِبعِن اإلغراء, الشغب,  ذات معِن كثري وأما ىف املعاجم

ومنها ِبعِن اخلربة, الضالل,  76ومنها ِبعِن احملنة, االبتالء. 75احملنة.

الكفر, الفضيحة, احملنة, اجلنون, العربة, العذاب, املرض, املال, 

ومنها  77األوالد, اختالف الناس ىف اآلراء و ما يقع بينهم من القتال.

ومنها ِبعِن الضالل, الكفر, سحر  78الختبار, االمتحان.ِبعِن ا

اجلمال, احملنة, الفضيحة, اجلنون, العذاب, املرض, املال و األوالد, 

 79الشغب.

 على سبيل التجربة.تحان االم هو االختباروحتليل معِن 

أظهر شركا ابهلل أي اإلحلاد أو  هوالشرك وأما حتليل معِن 

 القول بتعدد اآلهلة.

                                                             
 216, ص. املرجع السابق عبد الرمحن بن أىب بكر السيوطى, 74

 1376, ص. املرجع السابقأاتبك علي أمحد زهدي حمضر,  75
 462, ص. املرجع السابقمد بن علي املقري الفيومي, أمحد بن  حم 76

 536, ص. املرجع السابق, فؤاد افرام البستاين 77

 205, ص. املرجع السابق حممد بن أّب بكر بن عبد القادر الرازي, 78

 1033ص. , املرجع السابقأمحد ورسون منور,  79
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بعيد عن الطريق  هو اإلضالل والضاللةوأما حتليل معِن 

  املستقيم, ىف غي.

 مرفوع  عنك الل وم. هو وأما حتليل معِن املعذرة

اإلنسان, ما ما يقدر هللا على  هو وأما حتليل معِن القضاء

 حدث حكما وقدرا من هللا وَل ينسب إىل فاعل أحدثه.

الذنب الذى يستحق فاعله العقوبة  هو وأما حتليل معِن اإلُث

 عليه.

االتعاظ واالعتبار والدرس والعظة ِبا  هو وأما حتليل معِن العربة

 حدث و مضى.

ما يعاقب به املذنب, اجلزاء ابلشر  هو وأما حتليل معِن العقوبة

 و الضرب.أ

 العقاب والنكال. هو وأما حتليل معِن العذاب

 زوال العقل أو فساد فيه. هو وأما حتليل معِن اجلنون
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دعوة أو تنبيه املخاطب إىل مالزمة  هو وأما حتليل معِن اإلغراء

 األمر احملمود.

هتييج الشر واثرة الفنت  هو وأما حتليل معِن الشغب

 واالضطراب.

ما ميتحن به اإلنسان من بلية أو  هو ةوأما حتليل معِن احملن

 احملنة خري واعظ لإلنسان. -مصيبة

االختبار واالمتحان, إذا أحب هللا  هو وأما حتليل معِن اإلبتالء

 عبدا ابتاله.

   .التجربة ىف العمل هو وأما حتليل معِن اخلربة

الشهرة ِبا يعاب أو االنكشاف  هو وأما حتليل معِن الفضيحة

 هتا..املساوئ وشهر 

بنسبة من نوع املشرتك اللفظى وجود معِن مركزي  فتنةوكلمة ال

ردت أن يستخدم للفظي تدور حوله عدة معان فرعية أو هامشية. إذا أ

ذات املعِن  ة ابلسياق. ولو لفظ الفتنةال بد مناسب أو يرَتم لفظ الفتنة

 فتنةكلمة الاالختبار. ) الكثري بل ذلك اللفظ ذات املعِن األساس يعِن
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الشرك, اإلضالل, الضاللة,  . ومعِن فرعي:االختبار معِن مركزي:

اإلُث, العربة, العقوبة, العذاب, اجلنون, اإلغراء,  املعذرة, والقضاء,

الشغب, احملنة, اإلبتالء, اخلربة, الكفر, الفضيحة, االختبار, 

 .االمتحان, اختالف الناس ىف اآلراء و ما يقع بينهم من القتال(

 الرمحة -7

قد تكرر ىف القرآن وهلا ذات املعِن الكثري منها  كلمة "الرمحة"

 ال) ".ََيَْتص  بَِرمْحَِتِه َمْن َيَشاءُ ِبعِن اإلسالم كما قال  هللا تعاىل: "

َوءَااَتِّن َرمْحًَة (. ومنها ِبعِن اإلميان كما قال  هللا تعاىل: "74عمران: 

ة كما قال  هللا تعاىل: "َفِفى (. ومنها ِبعِن اجلن28)هود:  ".ِمْن ِعْنِدهِ 

(. ومنها ِبعِن املطر كما 107عمران:  ال) ".َرمْحَِة هللِا ُهْم ِفْيهاَ َخاِلُدْونَ 

(. ومنها ِبعِن 57 عراف: األ) ".َرمْحَِتهِ قال  هللا تعاىل: "ُبْشرًا َبنْيَ َيَدْي 

نور: ال) ".َرمْحَُتهُ َو النعمة كما قال  هللا تعاىل: "َوَلْواَل َفْضُل  هللِا َعَلْيُكْم 

َخزَاِئُن َرمْحَِة (. ومنها ِبعِن النبوة كما قال  هللا تعاىل: "أَْم ِعْنَدُهْم 10

(. ومنها ِبعِن القرآن كما قال  هللا تعاىل: "ُقْل ِبَفْضِل 9)ص:  ".رَبِ كَ 

(. ومنها ِبعِن الرزق كما قال  هللا تعاىل: 58)يونس:  ".َوبَِرمْحَِتهِ   هللاِ 
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ومنها ِبعِن النصر والفتح كما  (.100سراء: اإل) ".زَاِئُن َرمْحَِة َرىبِ  خَ "

حزاب: األ) ".َرمْحَةً قال  هللا تعاىل: "ِإْن أَرَاَد ِبُكْم ُسْوءًا َأْو أَرَاَد ِبُكْم 

 ".َرمْحَةٍ َأْو أَرَاَدّن بِ  (. ومنها ِبعِن العافية كما قال  هللا تعاىل: "17

 ".َرمْحَةً ِن املودة كما قال  هللا تعاىل: "رَْأَفًة َو (. ومنها ِبع38زمر: ال)

(. ومنها ِبعِن السعة كما قال  هللا تعاىل: "ََتِْفْيٌف ِمْن 27ديد: احل)

(. ومنها ِبعِن املغفرة كما قال  هللا تعاىل: 178بقرة: ال) ".َرمْحَةٌ رَبِ ُكْم وَ 

 80(.12نعام: األ) ".الَرمْحَةُ "َكَتَب َعَلى نَ ْفِسِه 

ومنها ِبعِن  81منها ِبعِن الرأفة.ذات معِن كثري وأما ىف املعاجم 

عِن رق ة القلب وانعطاف يقتضى املغفرة و ومنها ِب 82الرقة, التعطف.

كما قال  هللا تعاىل: "َوِإَذا   ومنها ِبعِن احلياة و اخلصب 83اإلحسان.

(. ومنها ِبعِن العطف 21)يونس:  أََذقْ َنا النَّاَس َرمْحًَة ِمْن بَ ْعِد َضرَّاَء".

 لِْلَعاَلِمنْيَ". َرمْحَةً اىل: "َوَما أَْرِسْلَناَك ِإالَّ والصنع كما قال  هللا تع

 84(.107نبياء: األ)

                                                             
 216-215, ص. املرجع السابق عبد الرمحن بن أىب بكر السيوطى, 80
 964, ص. املرجع السابقأاتبك علي أمحد زهدي حمضر,  81

 100, ص. املرجع السابق حممد بن أّب بكر بن عبد القادر الرازي, 82

 236, ص. املرجع السابق, فؤاد افرام البستاين 83

 196م(, ص. 2011لبنان  -, )دار الكتب العلمية, بريوتاملعجم املفصل ىف تفسري غريب القرآن الكرميحممد التوجنى,  84
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 احلنان و الرأفة. هو الرقةوحتليل معِن 

الذى بعث هللا به حممدا الدين  وأما حتليل معِن اإلسالم هو

 صلى هللا عليه وسلم.

التصديق, شرعا: التصديق ابلقلب,  هو وأما حتليل معِن اإلميان

 واإلقرار ابللسان.

 دار النعيم ىف اآلخرة. هو وأما حتليل معِن اجلنة

 املاء النازل من السماء. هو وأما حتليل معِن املطر

 مال وغريه. زق أوما أنعم به من ر  هو ةالنعموأما حتليل معِن 

هو صاحب نبوة أرسله هللا إىل عباده  هو وأما حتليل معِن النبوة

 مبشرا ِبكارم األخالق وداعيا إىل عبادته.

كالم  هللا املنزل على رسوله  حممد   هو وأما حتليل معِن القرآن

 صلى هللا عليه وسلم, املكتوب ىف املصاحف.

من مال أو زرع  ما كل ينتفع به هو وأما حتليل معِن الرزق

 وغريمها, أو ما ينتفع به ِما يؤكل ويلبس.
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املساعدة على رفع الضر,  هو وأما حتليل معِن النصر و الفتح

 وأما الفتح هو دخل البالد بعد أن غلب أهلها وأخضعها لسلطته.

 الدفع عنه السوء والبالء, احلفظ.  هو وأما حتليل معِن العافية

 حملبة و الوائم.ا هو وأما حتليل معِن املودة

أما الرمحة و شديد الرمحة ,   هو وأما حتليل معِن الرأفة و الرمحة

 هو الرقة و الشفقة, أو اخلري و النعمة. 

الطاقة و القوة, الدعة والغِن  هو وأما حتليل معِن السعة

 والرفاهية.

 السرت الذنب وعفا عنه. هو وأما حتليل معِن املغفرة

 إحسان املعاملة. هو وأما حتليل معِن التعطف

النمو و البقاء و املنفعة,  هو وأما حتليل معِن احلياة و اخلصب

 وأما النماء و الربكة و رغد العيش.

بنسبة من نوع املشرتك اللفظى وجود معِن مركزي  رمحةوكلمة ال

ردت أن يستخدم للفظي تدور حوله عدة معان فرعية أو هامشية. إذا أ
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ذات املعِن  ة ابلسياق. ولو لفظ الرمحةناسبال بد م أو يرَتم لفظ الرمحة

 رمحةكلمة الالرقة. ) الكثري بل ذلك اللفظ ذات املعِن األساس يعِن

اإلسالم, اإلميان, اجلنة, املطر,  . ومعِن فرعي:الرقة معِن مركزي:

النعمة, النبوة, القرآن, الرزق, النصر و الفتح, العافية, املودة, الرأفة و 

غفرة, التعطف, رقة القلب و انعطاف يقتضى املغفرة الرمحة, السعة, امل

 احلياة و اخلصب, العطف و الصنع(.و اإلحسان, 

 الصالة -8

قد تكرر ىف القرآن وهلا ذات املعِن الكثري منها  كلمة "الصالة"

 ".َويُِقْيُمْوَن الصَّالَةَ ِبعِن الصلوات اخلمس كما قال  هللا تعاىل: "

حَتِْبُسْوهَنَُما صالة العصر كما قال  هللا تعاىل: "(. ومنها ِبعِن 3بقرة: ال)

(. ومنها ِبعِن صالة اجلمعة كما قال  106ائدة: امل) ".ِمْن بَ ْعِد الصَّالَةِ 

ومنها ِبعِن صالة اجلنازة   (.9معة: اجل) ".ِإَذا نُ ْوِدَي لِلصَّالَةِ هللا تعاىل: "

ومنها  (.84توبة: ال) نْ ُهْم".كما قال  هللا تعاىل: "َوالَ ُتَصلِ  َعَلى َأَحٍد مِ 

 (.103توبة: ال) ".َوَصلِ  َعَلْيِهمْ ِبعِن الدعاء كما قال  هللا تعاىل: "

 (.87)هود:  ".َأَصالَُتَك ََتُْمُركَ ومنها ِبعِن الدين كما قال  هللا تعاىل: "
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 ".َواَل ََتَْهْر ىِف َصالَِتكَ ومنها ِبعِن القراءة كما قال  هللا تعاىل: "

ومنها ِبعِن الرمحة واالستغفار كما قال  هللا تعاىل:  (.110ء: سرااإل)

ومنها ِبعِن  (.56)األحزاب:  َوَمالَِئَكَتُه ُيَصل ْوَن َعَلى النَّيبِ ". ِإنَّ اّللََّ "

)النساء:  ".اَل تَ ْقرَبُ ْوا الصَّالَةَ مواضع الصالة كما قال  هللا تعاىل: "

43.)85 

 86منها ِبعِن اإلبتهال, الدعاء.ذات معِن كثري وأما ىف املعاجم 

الدعاء لقوله تعاىل:"َوَصلِ  َعَلْيِهْم" أي ادع هلم, مشرتكة بني  ِبعِنومنها 

ومنها ِبعِن الدعاء, التربيك,  87الدعاء والتعظيم والرمحة والربكة.

ومنها الصالة أصلها ىف اللغة ِبعِن الدعاء, وىف الصالة  88التمجيد.

, وهو قول كثري من أهل اللغة. ومنها دعاء, فسم يت ببعض أجزائها

ِبعِن الصِ الء وهو النار, ومعِن صلى بتضعيف الالم: أزال عن نفسه 

  89َبذه العبادة الصالء أي النار, ومثل قوهلم : مر ض أي أزال املرض.

 ما يدعى به هللا من القول. هو الدعاءوحتليل معِن 

                                                             
 521, ص. املرجع السابق طى,عبد الرمحن بن أىب بكر السيو  85
 1184, ص. املرجع السابقأاتبك علي أمحد زهدي حمضر,  86

 346, ص. املرجع السابقحممد بن علي املقري الفيومي,   أمحد بن 87

 214م(, ص. 2010لبنان  -, )دار الفكر, بريوتمعجم مفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفهاين,  88

 555, ص. املرجع السابقبراهيم, إ حممد عرتيس 89



148 
 

الظهر و العصر و املغرب  هو أما حتليل معِن الصلوات اخلمسو 

 والعشاء والصبح.

صالة الوسطى صالة بني  هو وأما حتليل معِن صالة العصر

 الصبح, الظهر و املغرب, العشاء.

يؤديها صالة يوم اجلمعة الىت  هو وأما حتليل معِن صالة اجلمعة

 املسلمون ْجاعة عند الظهر.

صالة الىت يؤديها املسلمون  هو ة اجلنازةوأما حتليل معِن صال

 .و قبل الدفن غسلالعلى امليت بعد 

اإلعتقاد ابجلنان واإلقرار ابللسان  هو وأما حتليل معِن الدين

 وعمل اجلوارح ابألركان.

 وة.التال هو اءةالقر وأما حتليل معِن 

أي استغفار من الذنب  هو وأما حتليل معِن الرمحة واإلستغفار

 أن يغفره.طلب منه 

 أماكن الصالة هو وأما حتليل معِن مواضع الصالة
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 وقفوا ىف خشوع وابتهال. هو وأما حتليل معِن اإلبتهال

 دعا له ابلربكة. هو وأما حتليل معِن التربيك

 التعظيم والثناء. هو التمجيدوأما حتليل معِن 

بنسبة من نوع املشرتك اللفظى وجود معِن مركزي  صالةوكلمة ال

ردت أن يستخدم تدور حوله عدة معان فرعية أو هامشية. إذا أللفظي 

ذات  ة ابلسياق. ولو لفظ الصالةال بد مناسبأو يرَتم لفظ الصالة 

كلمة الدعاء. ) املعِن الكثري بل ذلك اللفظ ذات املعِن األساس يعِن

الصلوات اخلمس, صالة  . ومعِن فرعي:الدعاء معِن مركزي: صالةال

ة, صالة اجلنازة, الدين, القراءة, الرمحة العصر, صالة اجلمع

واإلستغفار, مواضع الصالة, اإلبتهال, مشرتكة بني الدعاء والتعظيم 

 ة والربكة, التربيك, التمجيد(. والرمح

 معاىن املشرتك اللفظى ىف جمال األفعال هى: -ب

 بنينا  -1
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يبين" ومصدرها بنيا و بناء و  –كلمة "بنينا" أصل الفعل "بِن 

 90اَن و بنية و بناية. وىف تفسري القرآن ِبعِن أحكمنا, رفعنا,بني

 92شد د, أنشأ. ذات املعِن العصريىف معجم و أما  91أوجدَن.

بنسبة من نوع املشرتك اللفظى وجود  يبين"  –"بِن  و الفعل 

ردت معِن مركزي للفظي تدور حوله عدة معان فرعية أو هامشية. إذا أ

ة ابلسياق. ) كلمة بنينا ال بد مناسب يرَتم لفظ بينأن يستخدم أو 

أحكمنا, رفعنا, أوجدَن, شد د,  . ومعِن فرعي:بِن البيت  معِن مركزي:

 .أنشأ(

 ْهِدىي –َهَدى  -2

يهدي" ىف تفسري القرآن هلا ذات املعِن الكثري  -وكلمة "هدى

ْسَتِقْيمَ اْهِدََن الصِ رَاَط اْ منها ِبعِن الثبات كما قال هللا تعاىل: "
ُ
بقرة  ال) ".مل

 ".َواِبلنَّْجِم ُهْم يَ ْهَتُدْونَ منها ِبعِن املعرفة كما قال هللا تعاىل: " (. و6: 

اَل يَ ْهِدى منها ِبعِن احلجة كما قال هللا تعاىل: " (. و16نحل : ال)

اِهْيَم ىِف بعد قوله تعاىل:" أَلَْ تَ َر ِإىَل الَِّذى َحاجَّ إِبْ رَ  ".اْلَقْوَم الظَّاِلِمنْيَ 
                                                             

 326ص.  14 -13م(, جملد. 2014لبنان  -, )دار الكتب العلمية, بريوتروح املعاينشهاب الدين حممود األلوسي البغدادي,  90

 257ص.  9م(, جملد. 2006لبنان  -, )دار الكتب العلمية, بريوتالفتوحات األهليةسليمان بن عمر العجيلي الشافعى,  91

 355, ص. املرجع السابقأاتبك علي أمحد زهدي حمضر,  92
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منها ِبعِن اإلصالح كما  (. أي: اليهديهم حجة. و258بقرة: الرَب ِِه".)

 (. و52)يوسف :  ".َوَأنَّ هللَا اَل يَ ْهِدي َكْيَد اخْلَائِِننْيَ قال هللا تعاىل: "

 ".أَْعَطى ُكلَّ َشٍئ َخْلَقُه ُُثَّ َهَدىمنها ِبعِن اإلهلام كما قال هللا تعاىل: "

َعاش. و(. أ50)طه : 
َ
منها ِبعِن التوبة كما قال هللا  ي: َأهْلََمُهْم امل

منها ِبعِن اإلرشاد   (. و156عراف : األ) إِلَْيَك". ِإَنَّ ُهْدَنَ تعاىل: "

ِبْيِل". َأْن يَ ْهِدَيِنِ كما قال هللا تعاىل: "  93(.22قصص : ال) َسَواَء السَّ

ْ كما  94جم منها ِبعِن أرشد.اوأما ىف املع ومنها ِبعِن َل يُ َبنيِ 

  95(.26سجدة : ال) ".َأَوََلْ يَ ْهِد هَلُمْ قال هللا تعاىل: "

بنسبة من نوع املشرتك اللفظى  يهدي"  –"هدى  و الفعل 

وجود معِن مركزي للفظي تدور حوله عدة معان فرعية أو هامشية. إذا 

ة ال بد مناسب يهدي -ردت أن يستخدم أو يرَتم لفظ هدى أ

الثبات,  . ومعِن فرعي:أرشد  معِن مركزي:ابلسياق. ) كلمة هدى 

ُ(امل  .عرفة, احلجة, اإلصالح, اإلهلام, يُبنيِ 

 َيْدُعو –َدَعا  -3
                                                             

 215. , صاملرجع السابقعبد الرمحن بن أىب بكر السيوطى,  93

 1968, ص. املرجع السابقأاتبك علي أمحد زهدي حمضر, 94

 493م(, ص. 2011لبنان  -بريوت, )دار الكتب العلمية, املعجم املفصل ىف تفسري غريب القرآن الكرميحممد التوجنى,  95
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يدعو" ىف تفسري القرآن هلا ذات املعِن الكثري  -وكلمة "دعا 

َما الَ َواَل َتْدُع ِمْن ُدْوِن هللِا منها ِبعِن العبادة كما قال هللا تعاىل: "

ستعانة كما قال (. ومنها ِبعِن اال106)يونس:  يَ ن َْفُعَك َواَل َيُضر َك ".

(. ومنها ِبعِن السؤال كما 23بقرة: ال) ".َواْدُعْوا ُشَهَدآءَُكمْ هللا تعاىل: "

ومنها ِبعِن النداء   (.60)غافر: ".اُْدُعْوِّن َأْسَتِجْب َلُكمْ قال هللا تعاىل: "

 96(.52سراء:اإل) ".يَ ْوَم َيْدُعوُْكمْ كما قال هللا تعاىل: "

 97منها ِبعِن َندى, صاح به. ذات معِن كثري جماوأما ىف املع

يَْدُعْوَن ِفيْ َها ِبُكلِ  فَاِكَهٍة ومنها ِبعِن طلب كما قال هللا تعاىل: "

 98(. أي طلبه ليأكل عنده.55)الدخان: ".ءَاِمِننْيَ 

وكلمة الدعاء كاالنداء إال  أن  النداء قد يقال بيا أو أاي وحنو 

ذلك من غري أن يضم  عليه االسم, والدعاء ال يكاد يقال إال  إذا كان 

   99معه االسم حنو اي فالن.

                                                             
 721, ص. املرجع السابق وطى,عبد الرمحن بن أىب بكر السي 96

 894, ص. املرجع السابقأاتبك علي أمحد زهدي حمضر,  97

 184حممد التوجنى,املرجع السابق, ص.  98

 129الراغب األصفهاين, املرجع السابق , ص.  99
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بنسبة من نوع املشرتك اللفظى وجود  يدعو"  –"دعا  و الفعل 

ردت معِن مركزي للفظي تدور حوله عدة معان فرعية أو هامشية. إذا أ

ة ابلسياق. ) كلمة ال بد مناسب يدعو -أن يستخدم أو يرَتم لفظ دعا 

العبادة, االستعانة, السؤال,  . ومعِن فرعي:َندى  معِن مركزي:دعا 

 .النداء, صاح به, الطلب(

 ااذُْكُرو  -4

وكلمة "اذكروا" ىف تفسري القرآن هلا ذات املعِن الكثري منها 

 ".َفاذُْكُرْوا هللَا َكذِْكرُِكْم ءَااَبءَُكمْ ِبعِن ذكر اللسان كما قال هللا تعاىل: "

ذََكُرْوا هللَا (. ومنها ِبعِن ذكر القلب كما قال هللا تعاىل: "200)البقرة:

(. ومنها ِبعِن احلفظ كما قال  135مران:)ال ع ".فَاْستَ ْغَفُروا ِلُذنُ ْوِبُكمْ 

(. ومنها ِبعِن الطاعة و اجلزاء  63)البقرة: ".َواذُْكُرْوا َما ِفْيهِ هللا تعاىل: "

ومنها ِبعِن  (.152)البقرة: ".فَاذُْكُرْوِّن أَذُْكرُْكمْ كما قال  هللا تعاىل: "

ُتْم   ".ُرْوا هللاَ فَاذْكُ الصلوات اخلمس كما قال هللا تعاىل: "فَِإَذآ أََمن ْ

ا َنُسْوا َما (. ومنها ِبعِن العظة كما قال  هللا تعاىل: "239)البقرة: فَ َلمَّ
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(. ومنها ِبعِن احلديث كما قال هللا تعاىل: 165)األعراف: ".ذََكُرْوا بِهِ 

 100(. أي: حد ثه حباىل.42)يوسف: ".اُذُْكْرِّن ِعْنَد رَبِ كَ "

ذكر كثري قد تعرب ابلسياق اآلخر "  جم منها ِبعِناوأما ىف املع

ابلسياق "ذكر الشئ" ِبعِن حفظه ىف أما هللا" ِبعِن سب حه و جم ده, و 

ابلسياق أما ابلسياق "ذكر فالن حديثا" ِبعِن قاله له, و أما ذهنه, و 

 هللا" ِبعِن نطق  به,ابلسياق "ذكر اسم أما "ذكر األمر" فطن إليه, و 

 وأما 101ابلسياق "ذكر حق فالن" ِبعِن حفظه وَل يضي  ْعه.أما و 

ابلسياق "ذكر هللا" أما ابلسياق "ذكر" ِبعِن أشار )إىل(, أورد, تذك ر, و 

, ابلسياق "ذكر اسم هللا" ِبعِن تلفظ بهأما ِبعِن سب حه عز  و جل , و 

ابلسياق "ذكر اخلرب" ِبعِن أما و  102ابلسياق "ذكر الشئ" مس اه.أما و 

  103سرده.

ولفظ "الذكر" اترة يقال ويراد به هيئة للنفس َبا ميكن لإلنسان 

كاحلفظ إال أن  احلفظ يقال اعتبارا   أن َيفظ ما يقتنيه من املعرفة وهو

إبرازه, والذكر يقال اعتبارا ابستحضاره, واترة يقال حلضور الشئ 
                                                             

 217 -216, ص. جع السابقاملر  عبد الرمحن بن أىب بكر السيوطى, 100

 219, ص. املرجع السابق, فؤاد افرام البستاين 101

 932, ص. املرجع السابقأاتبك علي أمحد زهدي حمضر,  102

 448ص. , املرجع السابقأمحد ورسون منور,  103
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القلب والقول, ولذلك قيل الذكر ذكران: ذكر ابلقلب وذكر ابلل سان, 

وكل منهما ضرابن, ذكر عن نسيان وذكر ال عن نسيان بل عن إدامة 

 104احلفظ.

بنسبة من نوع املشرتك اللفظى وجود معِن  "اذكروا" و الفعل

ردت أن مركزي للفظي تدور حوله عدة معان فرعية أو هامشية. إذا أ

ة ابلسياق. ) كلمة اذكروا ال بد مناسب يستخدم أو يرَتم لفظ اذكروا

ذكر اللسان,  . ومعِن فرعي:احلفظ ما يقتنيه من املعرفة معِن مركزي:

ر القلب, احلفظ, الطاعة و اجلزاء, الصلوات اخلمس, العظة, ذك

 .احلديث(

 بسط  -5

وكلمة "بسط" ىف تفسري القرآن هلا ذات املعِن الكثري منها ِبعِن 

(. 28)املائدة: ".لِتَ ْقتُ َلِنِ َبَسْطَت ِإيَلَّ يََدَك كما قال هللا تعاىل: "  مد  اليد

عِن التكثري والتوسيع كما أي: مددت إيلَّ يدك قاصدا قتلى. ومنها ِب

(. أي كث ره 27)الشورى: ".َبَسَط هللُا الر ِْزَق ِلِعَباِدهِ قال هللا تعاىل: "

                                                             
 135ق , ص. الراغب األصفهاين,املرجع الساب 104
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َوزَاَدُه َبْسطًَة ىِف . ومنها ِبعِن زايدة و فضال كما قال هللا تعاىل: "ووسع ه

(. أي: فاهلل أعطاه العلم الواسع و 248)البقرة: ".اْلِعْلِم وِاجلِْْسِم 

ومنها ِبعِن سعة ىف القامة والقوة كما قال هللا تعاىل: "َواذُْكُروا  اجلسامة.

 ".َوزَادَُكْم ىِف اخْلَْلِق َبْسطَةً ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن بَ ْعِد قَ ْوِم نُ ْوٍح 

(. أي: سعة ىف القامة والقوة, وكان قوم نوح طوال 69)األعراف:

 105القامة أشداء األجسام.

منها مد , نشر, مه د, سو ى,  ذات معِن كثريجم اوأما ىف املع

. بسط كثري قد تعرب ابلسياق اآلخر "  ومنها ِبعِن 106عرض, شرح, سر 

 أما, و بسط الرجل" ِبعِن جرَّاهابلسياق اآلخر "أما الرجل" ِبعِن سرَّه, و 

ابلسياق اآلخر  أمابسط فالَن عليه" ِبعِن فض له, و ابلسياق اآلخر "

بسط يدها" ابلسياق اآلخر " أمابسط العذر" ِبعِن أبداه و قَِبله, و "

 أمابسط السيف" ِبعِن سل ه, و ابلسياق اآلخر " أماِبعِن فتحها, و 

ق ابلسيا أما و  بسط املكان القوم" ِبعِن َوِسَعهم,ابلسياق اآلخر "

هللا   بسطابلسياق اآلخر "أما  بسط األمر" ِبعِن شرحه, واآلخر "

                                                             
 200, ص. املرجع السابق, براهيمإ حممد عرتيس 105

 326, ص. املرجع السابقأاتبك علي أمحد زهدي حمضر,  106
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  بسط الشئ"ابلسياق اآلخر "أما  و 107الرزق ملن يشاء" ِبعِن وس عه.

 أماو  بسط الثوب" ِبعِن نشره,خر "ابلسياق اآل أماو  108ِبعِن نشره.

ابلسياق اآلخر أما  بسط الرجل" ِبعِن سر ه جر أه, وابلسياق اآلخر "

بسط العذر" ِبعِن أبداه ابلسياق اآلخر " أمابسط اليد" ِبعِن مد ها, و "

 أمابسط املكان القوم" ِبعِن وسعهم, و ابلسياق اآلخر " أماأؤ قبله, و 

ابلسياق اآلخر  أماو  109ه" ِبعِن فض له.بسط فالَن عليابلسياق اآلخر "

بسط يده ىف ابلسياق اآلخر "أما  بسط يده" ِبعِن مد ها منشورة, و"

بسط هللا الرزق" ابلسياق اآلخر "أما  اإلنفاق" ِبعِن جاوز القصد, و

 110ِبعِن كث ره و وسَّعه.

بنسبة من نوع املشرتك اللفظى وجود معِن  "بسط"  و الفعل

ردت أن مركزي للفظي تدور حوله عدة معان فرعية أو هامشية. إذا أ

ة ابلسياق. ) كلمة بسط ال بد مناسب يستخدم أو يرَتم لفظ بسط

والتوسيع,  مد  اليد منشورة, التكثري . ومعِن فرعي:نشر معِن مركزي:

                                                             
 83ص. , املرجع السابقأمحد ورسون منور,  107

 205, ص. املرجع السابق حممد بن أّب بكر بن عبد القادر الرازي, 108

 32, ص. املرجع السابق, فؤاد افرام البستاين 109

 48, ص. املرجع السابقي الفيومي, أمحد بن  حممد بن علي املقر  110
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الزايدة والفضل, السعة ىف القامة و القوة, مه د, سو ى, عرض, شرح, 

, جر أ, فض ل, أبدى, قبل, فتح, سل , جاوز القصد(  .سر 

 

 املشرتك اللفظى ىف جمال احلروف.  -ج

 أنْ  -1

ىف  بفتح اهلمزة وسكون النون, مبين على السكون, كلمة "أْن"

  111و مصدرية.أفسرة هي حرف مهذه اآلية تفسري القرآن 

"أن" مفسرة ملا ىف اإلَياء من معِن القول فما حتليل معِن 

على هذا ال حمل  له من اإلعراب,و قال الزّمشري وغريه: وأهنا  بعدها

ة وجه ذلك بوجود شرطها وهو وقوعها بعد فعل فيه معِن القول, مفسر 

فإن فيه معِن  112".كَ لْ فُ الْ  عِ نَ اصْ  نْ أَ  هِ يْ لَ ا إِ نَ ي ْ حَ وْ أَ وهو أوحى كما ىف: "فَ 

 القول اتفاقا. 

                                                             
 274م(, ص. 1993, )دار البشائر, دمشق تفسري اجلاللنيحممد بن أمحد بن   حممد احمللى و عبد الرمحن بن أّب بكر السيوطى,  111

  27: 23املؤمنون/ 112
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مصدرية فما بعدها ىف حمل نصب على تقدير  "أنْ " حتليل أماو 

بد  هللا الرازي: ال نسلم أهنا مفسرة  أي َبن اَتذي, وقال أبو ع اجلار

كيف وقد انتفى شرط التفسري َبن املراد من اإلَياء ىف اآلية هو إهلام 

اتفاقا, وليس فيه معِن القول, وحينئذ هي مصدرية كأنه قيل: أوحى 

ربك ابَتاذ بعض اجلبال بيوات, ورده ىف املعِن َبن اإلهلام فيه معِن 

   113 عِن.القول من حيث الداللة على امل

 "أْن" َتيت على أوجه: 114وىف إتقان علوم القرآن

 لمضارع, ويقع ىف موضعني: َنصبا لأن تكون حرفا مصدراي  -1

 رْيُ وا خَ مُ وْ صُ تَ  نْ أَ ىف االبتداء: فيكون ىف حمل رفع, حنو: "وَ  -أ

 115".مْ كُ لَ 

بعد لفظ دال على معِن اليقني: فيكون ىف حمل رفع, حنو:  -ب

 116ا".هَ ب َ ي ْ عِ أَ  نْ ْدت  أَ رَ أَ "فَ 

                                                             
 243ص.  4, جملد. املرجع السابقسليمان بن عمر العجيلي الشافعى,  113

 237 -236م, ص. 2007لبنان  -, )دار الكتب العلمية, بريوتالقرآن  اإلتقان ىف علومعبد الرمحن بن أّب بكر السيوطي,  114

 184: 2البقرة/ 115

 79: 18الكهف/ 116
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عد فعل اليقني أو ما نزل أن تكون ّمففة من الثقيلة, فتقع ب -2

 117منزلته,   حنو: "َعِلَم أْن َسَيُكْوُن"

 118أن تكون مفسرة ِبنزلة أي, حنو: "َونُ ْوُدْوا َأْن تِْلُكُم اجْلَنَُّة". -3

أن تكون زائدة, واألكثر أن تقع بعد مل ا التوقتية, حنو " ومل ا أْن  -4

 119ُلْوطاً".َجآَءْت ُرُسلَُنا 

 120أن تكون شرطية كاملكسورة, حنو: "َأْن َتِضلَّ ِإْحَدامُهاَ". -5

 121أن تكون النافية, حنو: "َأْن يْؤَتى َأَحٌد مِ ْثَل َما أُْوتَيُتْم". -6

أو للتعليل, حنو: "َبْل َعِجُبوا َأْن   122أن تكون ِبعِن "إْذ" -7

 123جاََءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنهْم".

ُ  هللُا  َلُكْم أَْن  -8 الثامن: أن تكون ِبعِن لئالَّ, حنو: "يُبني 

  124َتِضل وا".

                                                             
 20: 73املزمل/ 117

 43: 7األعراف/ 118

 33: 29العنكبوت/ 119

 282: 2البقرة/ 120
 73: 3ال عمران/ 121

 82, ص. 1م(, جملد. 2012لبنان -)دار الكتب العلمية: بريوتكتب األعاريب, مغِن اللبيب عن  ابن هشام األنصاري,  122

 2: 50ق/ 123

 176: 4النساء/ 124



161 
 

 احلرف"أْن" َتيت على أربعة أوجه:فصل ىف اإلعراب أن  وىف معجم امل

األول: املصدرية. الثاّن: املفسرة. الثالث: الزائدة. الرابع: أْن املخففة 

  125من أن  الثقيلة.

 شرتك اللفظى وجود معِنع املبنسبة من نو  "أن" و حرف

ر حوله عدة معان وهي املفسرة, املصدرية, الزائدة, ِبعِن للفظي تدو 

 لئالَّ, الشرطية, النافية, التعليلية, أْن املخففة من أن  الثقيلة.

 الباء -2

مبين على الكسر, وىف  كلمة "الباء" هي حرف من أحرف اجلر

والثانية أن الباء   لحال,اآلية  األوىل: أن الباء أن تكون لتفسري هذه 

, الرابعة أن الباء أن تكون زائدةللِبعِن على, والثالثة أن الباء أن تكون 

 لالبتداء, اخلامسة أن الباء أن تكون لالستعانة.

يقال: اقرأ القرآن مفتتحا ابسم حتليل "الباء" أن تكون للحال 

وهو أن تذكر التسمية ىف  126ربك, أي اقرأ ابسم  هللا,  ُث اقرأ القرآن,

 ابتداء كل سورة. فمحل الباء من "ابسم ربك" النصب على احلال.  

                                                             
  79-77م(, ص. 1991جدة  –, ) احلرمني, سنغفورة املعجم املفصل ىف اإلعرابطاهر يوسف اخلطيب,  125
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ِبعِن على, أي اقرأ على اسم ربك. ويقال:  "الباءوأما حتليل "

فعل كذا ابسم  هللا, وعلى اسم  هللا. وعلى هذا فاملقروء حمذوف, أي 

 رآن, وافتتحه ابسم  هللا. اقرأ الق

الباء للزائدة. يقال: اسم ربك هو القرآن, فهو يقول  وأما حتليل

  127 "اقرأ ابسم ربك" أي اسم ربك.

حممد القرآن مبتدائً ابسم ال: اقرأ اي الباء لالبتداء. يق وأما حتليل

 جلليل.ربك ا

حممد القرآن الباء لالستعانة. يقالك: اقرأ اي  أما حتليلو  

 128مستعينا ابسم ربك اجلليل.

 "الباء" حرف جر ألربعة عشر معِن: 129وىف إتقان علوم القرآن

 اإللصاق, وهو على نوعني:  -1

 حقيقي: حنو "أمسكت بيده". -أ

 جمازي: حنو "مررُت ابملعهد". -ب
                                                                                                                                                                       

 647, ص.  2, اجمللد. املرجع السابقاجلاوى, حممد بن عمر  126

 85ص.  10, جملد. املرجع السابقأّب عبد  هللا أمحد األنصار القرطيب,  127

 581,  ص. 3م( جملد. 1999اندونسيا  –, )دار الكتب اإلسالمية: جباكرات صفوة التفاسريحممد على الصابوين,  128

 237 -236, ص. بقاملرجع الساعبد الرمحن بن أّب بكر السيوطي,  129
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أي  130التعدية كاهلمزة, حنو: "َذَهَب  هللُا بِنْورِِهْم".  -2

 نورهم. أذهب  هللا 

ة على آلة الفعل, حنو: "أعمل االستعانة, وهي الداخل -3

ستعينا بسم  هللا بسم  هللا الرمحن الرحيم". أي أعمل م

 الرمحن الرحيم.

السببية, ، وهي الىت تدخل على سبب الفعل حنو:  -4

 أي: بسبب ذنبه. 131"ف ُكالا َأَخْذَنَ ِبَذنِْبِه".

أي: مع  132املصاحبة كمع, حنو: "ِاْهِبْط ِبَساَلٍم". -5

 سالم.

  133الظرفية كفى, زماَن و مكاَن, حنو: "جنيناهم بسحر". -6

  134".رٍ دَ بَ بِ  هللاُ  مُ كُ َر صَ نَ  دْ قَ لَ "وَ 

 البدل, حنو: "اشرتيت الثوب ِبائة رايل". -7

                                                             
 17:  2البقرة/ 130
 40:  29العنكبوت/  131

 48:  11هود/ 132

 34:  54القمر/ 133

 123:  3ال عمران/ 134
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أي  135".االستعالء كعلى, حنو: " َمْن ِإْن َِتَْمْنُه بِِقْنطاَرٍ  -8 

 عليه. 

 اجملاوزة كعن, حنو: "فسئل به خرياً". أي عنه. -9

 136التبعيض كمن, حنو: "َعْينًا َيْشَرُب َِبَا ِعَباَد  هللِا". -10

 أي منها.

 .إيل  أي  137الغاية كإىل, حنو: "قد أحسن ّب". -11

وا لُ خُ دْ حنو: " اُ ة على األعواض, املقابلة, وهي الداخل -12

 و "اشرتيته َبلٍف".  138".نَ وْ لُ مَ عْ ت َ  مْ تُ ن ْ ا كُ ِبَِ  ةَ نَّ اجلَْ 

القسم, حنو: " أُْقِسُم اِبهلِل لَتَ ْفَعَلنَّ". ودخوهلا على  -13

 الضمري حنو: "بك ألفعلنَّ".

 139 التوكيد, وهي الزائدة, وزايدهتا ىف ستة مواضع: -14

 140الفاعل, حنو: "َكَفى اِبهلِل َشِهْيدا". -أ

                                                             
 75:  3ال عمران/ 135
 6:  76اإلنسان/ 136

 100: 12يوسف/  137

 32: 16النحل/  138

  219-197,  ص. 1, جملد. املرجع السابقهشام األنصاري,  ابن 139
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 141تُ ْلُقوا َِبَْيِدَيُكْم َإىَل الت َّْهُلَكِة".املفعول, حنو:"َوالَ  -ب

 املبتدأ, حنو:"حِبَْسِبَك ِدْرَهٌم". -ج

 : "لَْيَس زَْيٌد ِبَقائٍِم".اخلرب, حنو -د

احلال املنفي عاملها. حنو: "َوَما رَب َك ِبَظالٍَّم  -ه

 142لَْلَعِبْيِد".

بِ ْصَن التوكيد ب "النفس" و "العني". حنو: "َيرتَ  -و

 143َِبَنْ ُفِسِهنَّ".

 ع املشرتك اللفظى وجود معِنبنسبة من نو  "الباء"  و حرف

ر حوله عدة معان وهي اإللصاق, التعدية, األستعانة, للفظي تدو 

السببية, املصاحبة, الظرفية, البدل, اإلستعالء, اجملاوزة, التبعيض, 

 .القسم, التوكيد  لغاية, املقابلة,ا

 من -3

                                                                                                                                                                       
 43: 13الرعد/  140

 195: 2البقرة/ 141

 46: 41فصلت/ 142

 228: 2البقرة/  143
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بكسر امليم وسكون النون, مبنية على السكون, " كلمة "من

ن" ىف هذه اآلية   وىف تفسري القرآن "م. هي حرف من أحرف اجلر

 الثانية ِبعِن التبعيض. 144األوىل ِبعِن ىف,

الظاهر أن من ِبعِن  وهو حتليل"من" ىف هذه اآلية  ِبعِن ىف و

اء الناس, بل الظاهر أهنا تبِن ىف ىف إذ ال معِن لكوهنا تبِن من بن

بنائهم, ويكون املراد من بنائهم الكوارة, ومن بنائها بيتها الذى متج فيه 

العسل, فإن املشاهد إهنا تبِن هلا بيتا داخل اخللية من الشمع, ُث متج 

فيه العسل شيئا فشيئا, و الظاهر أن من املوضعني األولني ِبعِن ىف 

  145أيضا كما شرح به الشهاب.

ألهنا ال تبِن ىف كل  هو أن "من" حرف التبعيضوأما حتليل 

جبل وكل شجر وكل ما يعرش من كرم أو سقف وال ىف كل مكان 

وقيل "من" ىف املواضع الثالثة لتبعيض حبسب األفراد وحبسب  146منها.

األجزاء فإن النحل ال يبِن ىف كل شجر وكل جبل وكل ما يعرش و ال 

ىف كل مكان  من ذلك. وبعضهم قال: إن "من" للتبعيض حبسب 
                                                             

 394, ص.  2جملد. م(, 2001اهلداية:  سورااباي  , )مكتبةحاشية الصاوي على تفسري اجلاللنيحممد الصاوى,   أمحد بن 144

 243ص.  4, جملد. املرجع السابقسليمان بن عمر العجيلي الشافعى,  145

ص.  2لبنان(, جملد.  -بريوت , )دار الفكر:يضاويتفسري البَنصر الدين أّب سعيد عبد  هللا بن عمر بن   حممد الشريازي البيضاوى,  146
186 
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وقيل أريد "من" معِن البعضية, وأن ال تبِن بيوهتا ىف   147األفراد فقد.

 148كل جبل و شجر, بل ىف مساكن توافق مصاحلها وتليق َبا.

 تعمل "من" ملعان عديدة, منها:وتس

ابتداء الغاية الزمانية واملكانية وغريمها, حنو:"ِمْن َأوَِّل  -أ

ْسِجِد احْلَرِاِم".  149يَ ْوٍم".
َ
وحنو"إِنَُّه ِمْن   150وحنو"ِمَن امل

  151ُسَلْيَماَن".

دها, حنو: "َحىتَّ التبعيض, َبن يسد "بعض" مس  -ب

 152تُ ْنِفُقوا َِمَّا حتُِب وَن".

بيان اجلنس, وكثريا ما تقع بعد "ما" و "مهما" وغريمها,  -ج

وحنو: "َمْهَما ََتْتَِنا ِمْن  153حنو: "َما نْنَسْخ ِمْن آيٍَة".

وبعد   155ْن َذَهٍب".وحنو: "ِمْن َأَساِوَر مِ  154آيٍَة".

                                                             
 420ص.  5, جملد. السابق, املرجع حممود األلوسي البغدادي 147
 62ص.  7م(, جملد. 2005لبنان  -, )دار الفكر, بريوتتفسري الكبري ومفاتيح الغيبحممد الرازي فخر الدين بن ضياء الدين عمر, 148

 108:  9التوبة/  149

 1: 17اإلسراء/  150

 30: 27النمل/  151
 92:  3ال عمران/  152

 106:  2البقرة/  153

 132:  7األعرف/  154

 31:  18الكهف/ 155
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"ماذا" استفهامية, حنو: ماذا عندك من الكتب؟". 

وبعد "كم" استفهامية, حنو:كم عندك من القلم؟. 

 وتسمى من البيانية.  

 156التعليل, حنو: "ِمَّا َخِطْيئاهِتِْم أُْغرُِقوا". -د

نْيَا ِمَن ِبعِن كلمة "بدل", حنو: "أََرِضْيتْم  -ه اِبحْلََياِة الد 

 157ْاآلِخرَِة".

أي:  158ِبعِن "عن", حنو: "قد كنا ىف غفلة من هذا". -و

 عنه.

أي  159ِبعِن "الباء", حنو: "يَ ْنظُُرْوَن ِمْن طَْرٍف َخِفيٌّ". -ز

 بطرف خفي.

ِدَي لِلصَّالَِة ِمْن يَ ْوِم ِبعِن "ىف", حنو: "ِإَذا نُ وْ  -ح

 أي ىف يوم اجلمعة. 160ْاجلُُمَعِة".

                                                             
 25:  71نوح/  156
 38:  9التوبة/  157

 97األنبياء/ :  158

 45:  42الشورى/  159

 9:  62اجلمعة/ 160
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ِبعِن "عند", حنو: "َلْن تُ ْغيِنَ َعنْ ُهْم أَْمَواهُلُْم َواَل أَْوالَُدُهْم  -ط

 أي عند هللا. 161ِمَن هللِا َشْيئاً".

أي على  162ْلَقْوِم".ِبعِن "على", حنو: "َوَنَصْرَنَُه ِمَن ا -ي

 القوم.

الفصل, ابملهملة وهي الداخلة على الثاّن املتضاد ين  -ك

ْصِلِح".
ُ
 163حنو: "يَ ْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن امل

التنصيص على العموم, وهي الزائدة, حنو: "َوَما ِمْن إِلٍه  -ل

 164ِإالَّ هللاُ".

توكيد العموم, وهي الزائدة ىف النفي أو النهي أو  -13 -م

 165االستفهام حنو: "ما جاءين من أحد"

الغاية, حنو: "وتقول رأيُته من ذلك املوضع". فجعلته  -ن

 غاية لرؤيتك أي حمال  لالبتداء واالنتهاء.

                                                             
 10:  2ال عمران/  161
 77: 21األنبياء/  162

 220: 2البقرة/  163

 62: 3ال عمران/  164

 272, ص. املرجع السابقعبد الرمحن بن أّب بكر السيوطي,  165
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اِبعِن  -س َعلَى  َا َنْضِرُب اْلَكَبَش َضْربَةً ", حنو:"وإَن لَ ِمم  "رِب 

  166رَْأِسِه تُ ْلِقى اللساُن َعلَى اْلَفمِ ".

 وجود معِن ع املشرتك اللفظىبنسبة من نو  "من"  و حرف

يض, ببان ر حوله عدة معان وهي ابتداء الغاية, التبعللفظي تدو 

اجلنس, التعليل, ِبعِن كلمة "بدل", ِبعِن "عن", ِبعِن "الباء", ِبعِن 

"ىف", ِبعِن "عند", ِبعِن "على", الفصل, التنصيص على العموم, 

َا".توكيد ال  عموم , الغاية, ِبعِن "رِبَّ

 معاىن املشرتك اللفظى بني مسميات خمتلفة من آايت الرتبية و التعليم -2

 رتادف اللفظى ىف جمال األمساء.املمعاىن  -أ

 فرقة و طائفة -1

ِبعِن ْجاعة كثرية والطائفة    ىف تفسري القرآن أن كلمة الفرقة 

و أما ىف تفسري اآلخر أن الطائفة ىف اللغة ِبعِن  167ِبعِن فئة قليلة.

و أما ىف  168حىت تبلغ الرجلني. اجلماعة, وقد تقع على أقل من ذلك

                                                             
 615-608, ص. 1, جملد. املرجع السابقابن هشام األنصاري,  166

 568,  ص. 1, جملد. املرجع السابقحممد على الصابوين,  167

 172ص.  4, جملد. املرجع السابقأّب عبد  هللا أمحد األنصار القرطيب,  168
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تفسري اآلخر أن الفرقة ِبعِن الطائفة النافرة إىل الغزو يكونون َنئبني عن 

املقيمني ىف الغزو,  والطائفة ِبعِن الطائفة املقيمة يكونون َنئبني عن 

و أما ىف تفسري اآلخر أن الفرقة ِبعِن ْجاعة    169ين.النافرة ىف تفق ه الد

كثرية و الطائفة ِبعِن ْجاعة قليلة, ومحل الفرقة والطائفة على ذلك 

مأخوذ من السياق ومن التبعيضية ألن البعض ىف الغالب أقل من 

فاجلوهري َل يفرق بينهما, وذكر بعضهم أن الطائفة قد تقع الباقى وإال 

و أما ىف  170على الوحد, وآخرون ال تقع وأن أقلها اثنني, قيل ثالثة.

تفسري اآلخر أن الفرقة ِبعِن طائفة تنفر إىل اجلهاد والطائفة ِبعِن طائفة 

و أما ىف تفسري اآلخر أن الفرقة ِبعِن   171ول هللا.تكون مع الرس

طائفة تنفر إىل اجلهاد وقهر الكفار والطائفة ِبعِن طائفة تكون مع 

و أما ىف تفسري اآلخر أن  172الرسول هللا لتعلم العلم والفقه ىف الدين.

الفرقة ِبعِن طائفة َترج للجهاد والطائفة ِبعِن طائفة تكون مع الرسول 

                                                             
 191, ص. 6, جملد. املرجع السابقحممد الرازي فخر الدين بن ضياء الدين عمر,  169

  45, ص. 6, جملد. املرجع السابقحممود األلوسي البغدادي, 170

 327, ص. 3, جملد. املرجع السابقسليمان بن عمر العجيلي الشافعى,  171

 474, ص.  1د. , جملاملرجع السابقحممد بن عمر اجلاوى,  172
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و أما ىف تفسري اآلخر أن الفرقة ِبعِن ْجاعة   173هللا لتلقى الوحي.

 174عِن ْجاعة قليلة.كثرية كقبيلة وأهل بلدة والطائفة ِب

 يتطابق  (122: , اآليةالتوبة)ىف سورة   طائفةو فرقة  كلمةف

الف كالرتادف اللفظان متام املطابقة, فيستبدل استخدام بينهما دون خ

 بني )فرقة وطائفة(.

 اجلبال و الرواسى -2

كلمة الرواسى ْجع راس. وىف تفسري القرآن هذه اآلايت أن  

 كلمة الرواسى ِبعِن اجلبال الثوابت.

َرْسًوا و ُرُسواا( ) و مصدره يرسو( –والرواسى مشتقه من )رسا 

: ثبت و رسخ فهو راس و راسية ْجعه رواس و رواسيات, و الرواسي : 

  175.اجلبال الثوابت الرواسخ

واألجبال واألجبل ْجع جبل هو ما  اجلبالوأما ىف معجم كلمة 

  176.ارتفع من األرض إذا عظم وطال

                                                             
 219, ص.  2جملد. , املرجع السابقأمحد بن حممد الصاوى,  173

 84, ص. 2, جملد. املرجع السابقَنصر الدين أّب سعيد عبد  هللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوى,  174

  244رجع نفسه, ص. امل175
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)ىف سورة   ( و الرواسى7ية: , اآلق)ىف سورة  كلمة اجلبال

اللفظان  يتطابق  (79, وىف سورة األنبياء, اآلية: 68 , اآلية: النحل

متام املطابقة, فيستبدل استخدام بينهما دون خالف كالرتادف بني 

 )اجلبال و الرواسي(

 معاىن املرتادف اللفظى ىف جمال األفعال هى: -ب

 ا  بي ن و نافص ل  -1

" و قال  هللا يْفَقُهونَ ِلَقْوٍم  آلاَيتِ ٱ َفصَّْلَنا َقدْ "قال  هللا تعاىل:

 .تْعِقُلوَن"َلُكُم اآلاَيَِت ِإن ُكنُتْم  ابَ ي َّنَّ َقْد تعاىل:"

ىف تفسري القرآن الكرمي كلمة "فص لنا" ىف هذه األية ِبعِن 

و ِبعِن  بي  ن ا أيضا يب نت العالمات الدالة على قدرتنا و  177بي َّنَّا.

ابحملسوس على املعقول وينتقلون من وحدانيتنا لقوم يتأم لون فيستدلون 

الشاهد إىل الغائب, أي فإن  هذه النجوم كما يستدل ون َبا على 

الطرقات ىف ظلمات الرب و البحر فكذلك يستدل َبا على معرفة 

                                                                                                                                                                       
  71, ص. املرجع السابق, فؤاد افرام البستاين 176

 176, ص. املرجع السابقعبد الرمحن بن أّب بكر السيوطي,  177
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جج لقوم وكذلك ِبعِن بني  احل178الصانع احلكيم و كمال قدرته وعلمه.

وىف أية أخرى كذلك ِبعِن بُ يِ َنْت كما ىف  179يفقهون األسرار والدقائق.

أي: كتاب بُ يِ نْت ءايته. وىف أية 180قوله تعاىل: "ِكَتاٌب ُفصِ َلْت ءَايَ ُتُه".

بَ ي َّنَّا كما ىف قوله تعاىل: "َقْد َفصَّْلَنا ْاآلاَيِت ِلَقْوٍم أخرى كذلك ِبعِن 

 181ي َّْعَلُمْوَن". أي قد بينا الدالالت على قدرتنا لقوم يتدبرون

كلمة   182و ىف املعجم كلمة فص ل )الكالم(  ِبعِن بي نه.

التفصيل مصدر من الفعل فص ل ِبعِن الت بيني مصدر من الفعل 

. . 183بني   184و فص ل كذلك ِبعِن بني 

" (98ألنعام:)ا كلمة "فص ل"  يتطابق (118:ال عمران) و"بني 

دف اللفظان متام املطابقة, فيستبدل استخدام بينهما دون خالف كالرتا

 ()فص ل و بني   بني

 فهم و  فقه -2

                                                             
 335,  ص. 1, جملد. املرجع السابقحممد بن عمر اجلاوى,  178

 581,  ص. 3حممد على الصابوين,املرجع السابق, جملد.  179

 369حممد التوجنى,املرجع السابق, ص.  180
 140حممد بن أمحد بن حممد احمللى و عبد الرمحن بن أّب بكر السيوطى,املرجع السابق, ص.  181

 553, ص. املرجع السابق, فؤاد افرام البستاين 182

 211, ص. املرجع السابق حممد بن أّب بكر بن عبد القادر الرازي, 183

 1058ص. , املرجع السابقأمحد ورسون منور,  184
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َو ىِف  يْفَقُهوهُ ُلوَِبِْم َأِكنًَّة َأن ق "َوَجَعْلَنا َعَلى  قال  هللا تعاىل: 

َنا ُحْكًما َن وَُكالا ءَاتيُسَلْيمَ   َهافَفهَّْمنَ  :"قال  هللا تعاىل" و رًاءَاَذاهِنِْم َوق

 .ِعْلًما"وَ 

 يْفَقُهوُه"َأن "كلمة "فقه"  ىف تفسري القرآن الكرمي ىف هذه األية 

ِبعِن أن يفهموه. يقال فُقه يفُقه فقاهة ِبعِن علم وكان فقيها, وفِقه 

وكذلك ِبعِن فهم األسرار و  185يفَقه فْقها الرجل ِبعِن غلبه ىف العلم.

 186الدقائق.

و ىف املعجم كلمة "فقه"  ِبعِن التوصل إىل علم غائب بعلم 

شاهد فهو أخص من العلم, و الفقه هو العلم َبحكام الشريعة, يقال 

ا, وفقه أي فهم فقها, وفقهه أي فهمه, فقه الرجل فقاهة إذا صار فقيه

ْيِن".  187وتفق ه إذا طلبه فتخصص, قال  هللا تعاىل: "لِيَ َفقَُّهْوا ىِف الدِ 

وكذلك الفقه ِبعِن فهم الشئ قال ابن فارس وكل علم لشئ فهو 

                                                             
 372رجع السابق, ص. حممد التوجنى,امل 185

 43, ص.  2جملد. املرجع السابق,  حممد الصاوى,   أمحد بن 186

 290الراغب األصفهاين, املرجع السابق , ص.  187
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وكذلك الفقه ِبعِن العلم  189وكذلك الفقه ِبعِن الفهم.  188فقه.

 190ابلشئ و الفهم له.

 يتطابق (79:األنبياء) و"فهم" (25)األنعام: كلمة "فقه"

ام املطابقة, فيستبدل استخدام بينهما دون خالف كالرتادف اللفظان مت

 (.قه و فهم)ف بني

 تال و قرأ -3

)ىف سورة  "قرأو" (27ية: )ىف سورة الكهف, اآل "تال"كلمة 

َما أُوِحَى إِلَْيَك ِمن  ْتلُ ٱو وىف تفسري قوله تعاىل: ) (1العلق, اآلية: 

َل ِلَكِلمَ   (. أي اقرأه ُمْلَتَحًدا ۦَوَلن َتََِد ِمن ُدونِهِ  ِۦتهِ ِكَتاِب رَبِ َك اَل ُمَبدِ 

و أما ىف تفسري اآلخر كلمة )اتل( أي وهو  191واتبع ما فيه واعمل به.

أمر من التالوة ِبعِن القراءة أي الزم التالوة ذلك على أصحابك أو 

ول من يقول لك ائت بقرآن غري هذا أو بدله, مطلقا وال تكرتث بق

وجوز أن يكون )اتل( أمرا من التلو ِبعِن االتباع أي اتبع ما أوحى 
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و أما ىف تفسري اآلخر كلمة )اتل( يتناول  192إليك والزم العمل به.

ِن الزم قراءة الكتاب الذى أوحى القراءة و يتناول االتباع فيكون املع

 193لزم العمل به.اإليك و 

يتلو مصدره تالوة( الكتاَب ِبعِن  –وىف املعجم كلمة )تال 

تال": تبعه متابعة ليس بينهم ما و أما ىف معجم اآلخر كلمة " 194قرأه

ليس منها و ذلك تكون اترة ابجلسم و اترة ابالقتداء ىف احلكم و 

مصدره تُ ُلوٌّ و تِْلٌو, و اترة ابلقراءة أو تدبر املعِن ومصدره تالوة. و 

التالوة َتتص  ابتباع كتب  هللا املنزلة اترة ابلقراءة و اترة ابالرتسام ملا ىف 

ي وترغيب وترهيب, أو ما يتوهَُّم فيه ذلك وهو القرآن من أمر وهن

أخص ابلقراءة, فكل تالوة قراءة و ليس كل قراءة تالوًة, ال يقال تلوت 

  195رقعتك وإمنا يقال ىف القرآن ىف شيء إذا قرأته وجب عليك اتباعه.

و أما ىف  196فكلمة "قرأ" ىف معجم ِبعِن تال و هو األصح.

 197معجم اآلخر كلمة "قرأ" كذلك ِبعِن تال.
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 ما الفرق بني القراءة والتالوة :وأ

التالوة شيء يتلو شيئا,  ال تكون إال لكلمتني فصاعدا,أن  التالوة هي 

 قَّ حَ  هُ نَ وْ لُ ت ْ ي َ  بَ تاَ كِ الْ  مُ هُ اَ يْ آت َ  نَ يْ ذِ تال َيتى خلفه, قال هللا تعاىل:"الَّ 

وذلك أن أصل التالوة إتباع الشيء الشيء, يقال: تاله   198."هِ تِ وَ الَ تِ 

بع بعضها بعضا, وال تكون ىف إذا تبعه, فتكون التالوة ىف الكلمات يت

القراءة هي قد تكون بكلمة وأما . الكلمة الواحدة إذ ال يصح فيه التلو

قال هللا تعاىل:"َوِإَذا ُقرَِئ  أو حرف واحد قد تقرأ هذا احلرف, وحدة

أ فالن امسه, يقال: قر و  199الُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا لَُه َوأَْنِصُتوا لََعلَُّكْم تُ ْرمَحُْوَن".

 200وال يقال تال امسه.

 يتطابق ال (1)العلق: "قرأو" (27)الكهف: "تالكلمة "

 تال و قرأ(.) استخدام بينهما متام دل يستبال اللفظان متام املطابقة, ف

 املرتادف اللفظى ىف جمال احلروف.معاىن  -ج

 ن  ِإن  و أَ  -1

                                                                                                                                                                       
 1441, ص. املرجع السابقأاتبك علي أمحد زهدي حمضر,  197
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كلمة "إن  و أن " حرفان ِبعِن التوكيد, وتدخل على املبتدأ 

 201واخلرب , وينصب االسم ويرفع اخلرب.

اللفظان متام املطابقة, فيستبدل  يتطابق  ن "أو"  "إن " 

 ينهما دون خالف كالرتادف بني ) إن  وأن  (.استخدام ب

ىف نفس  و تثبيته وإحكامه و توثيقه األمر َتكيد التوكيد هو

 السامع و إزالة ما ىف نفسه من الشبهة فيه.
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