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يل ىل مل خل ٱ  

 

 ٱ من زن  رن مم ام ٱ يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ
  َّ يي ىي  ني مي ٱ زي ري ٰى ين ىن نن
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 تلخيص البحث
 

 

 
يتناول هذا البحث احلديث عن ظاهرة الرتادف يف القرآن الكرمي بني املثبتني واملانعني له،        

                                                                                  مبينا  آراء العلماء يف هذه الظاهرة، وأدلة كل من الفريقني، ابإلضافة إىل ذكر أهم العلماء 
يف هذا الصدد، ويتناول هذا  القائلني بوجود الرتادف واملانعني لوجوده، وما ألفوه من كتب قيمة

                                                                                        البحث أيضا  دراسة تطبيقية لبعض األلفاظ القرآنية اليت ي ظن فيها الرتادف، مبينا  أن لكل لفظة 
وهذا ما يثبت يناسب السياق واملقام،  ا،غريهعن به تل  خت يف القرآن الكرمي معىن خاص هبا،

 والبيان واملعاين.للقرآن الكرمي من درجة عالية يف البالغة والفصاحة 

 وهللا املوفق إىل سواء السبيل.   
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Özet 

 

Bu araştırma, varlığını kabul edenler ile etmeyenler arasında mevzu bahis olan, 

Kur’an-ı Kerim’deki eş anlamlılık olgusundan söz etmektedir. Burada âlimlerin bu konudaki 

görüşleri ve her iki tarafın konuyla alakalı delilleri açıklanmaya çalışılmıştır. Bununla beraber, 

Kur’an’da eş anlamlılık olgusunun varlığından söz eden en önemli bilginler ile, varlığını kabul 

etmeyen en önemli bilginlerden de bahsedilmiş, onların konuyla alakalı yapmış oldukları pek 

değerli çalışmalara da yer verilmiştir. Bu araştırma aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'deki her 

kelimenin, içeriğe ve mekâna göre diğerinden farklı özel bir anlam taşıyabileceğini belirtmek 

sadedinde, eş anlamlı olduğu düşünülen bazı Kur’an kelimelerinin uygulamalı bir çalışmasını 

da ele almaktadır. Bu durum Kur’an için yüksek derecede belâgat, fesâhat, beyân ve meânî 

yetkinliğinin varlığını göstermektedir. 
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 املقدمة      

 بسم هللا الرمحن الرحيم

                                                                        احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:  

    و                             و                                           فيعدددددو نددددآول القددددرآن الكددددرمي نقطددددة التحددددوول الكدددد ف علددددى صددددعيد الثقافددددة العربيددددة، فقددددد أحددددد  
              ل                                                         ا يف الدددددوعك، وحدددددكلل حدددددافآ ا للبحدددددث والدراسدددددة، فكدددددان ا دددددور الدددددذي دارت حولددددده العلدددددوم               تددددددفق ا معرفي ددددد

                                                                                الدينيددددددة والدنيويددددددة، والقطددددددب الددددددذي حلقددددددت يف مداراتدددددده حلددددددل املعدددددداين واملبدددددداين، وهددددددذا مددددددا جعددددددل لغددددددة 
                                                                       القدددددددرآن الكدددددددرمي املصددددددددر األول لدارسدددددددك اللغدددددددة، فسددددددداروا يف مسدددددددارب  دددددددث  حددددددد  مدددددددن  دددددددو وصدددددددرف 

، ولددددددذا كددددددان مرتكددددددآ ا                وبالغددددددة وتفسددددددري، وف دددددده ال يرقددددددى إليهددددددا ال دددددد و                             ول                   و                   صدددددداحة القددددددرآن ال ت ددددددداق، ولقددددددة نصول
 ل      ملا كددددددان  د                                                                            لالسددددددتقراء اللغددددددوي، ومضددددددمار ا للتنددددددافل العلمددددددك، وميدددددددان حاسددددددعا  لفصدددددداحة لغددددددة العددددددرب، ولدددددد

                                                                          القدددددددرآن  تدددددددآن بدددددددني جنبدددددددات حروفددددددده دالالت حددددددد ، فددددددد ن الغدددددددوامض فيددددددده عديددددددددة، ودالالتددددددده اللغويدددددددة 
             ملعرفية كثرية.               متنوعة وحقوله ا

                                                                     ومدددددن هندددددا جددددداءت فكدددددرة البحدددددث يف غدددددوامض التعبدددددري للقدددددرآن الكدددددرمي ولكددددديال يكدددددون البحدددددث 
                                                                                أفقيدددددددا  سدددددددطحيا اخدددددددرتت ظددددددداهرة لغويدددددددة مدددددددن فرائدددددددد العربيدددددددة وخصائصدددددددها املميدددددددآة  وذجدددددددا  ألسدددددددرار لغدددددددة 

     لدددددذكر                                                                             القدددددرآن الكدددددرمي حيدددددث الددددد  املعددددداين ودرر األلفددددداظ، إلدددددا ظددددداهرة الدددددرتادف، سدددددر  مدددددن أسدددددرار لغدددددة ا
                                           احلكيم، وواسطة العقد يف فقه العربية وعلومها.

     م                                                               فصدددددددحيلم أن علمددددددداء اللغدددددددة والتفسدددددددري واألصدددددددول استفاضدددددددوا يف  دددددددث هدددددددذه الظددددددداهرة  لددددددديال  
                                  ل                                  ومناق ة، ولكن األصل أن لغة العرب بلكر تعطك اجلديد يف كل قراءة جديدة هلا.

              لدددددددة متبع دددددددا خطدددددددة                                                       وقدددددددد اتبعدددددددت املدددددددنهج الوصدددددددفك يف حدددددددر  األفكدددددددار وعدددددددر  ال دددددددواهد واألمث
                        ل                                                منهجيدددددة يف ذلددددد ، فالبحدددددث مكدددددولن مدددددن متهيدددددد، حدددددرحت فيددددده مصدددددطلل الدددددرتادف ودالالتددددده املعجميدددددة 
                                                                     واالصددددددددطالحية، واستعرضددددددددت بعض ددددددددا مددددددددن جهددددددددود السددددددددابقني والالحقددددددددني يف هددددددددذا املضددددددددمار، وجدددددددداء 
                                                                       صدددددلب البحددددددث مونيعدددددا  بددددددني فصدددددلني ، فالفصددددددل األول  ددددددلت فيدددددده عدددددن ظدددددداهرة الدددددرتادف مددددددن حيددددددث 

                                                                            والتأييددددددد واملعارضددددددة هلددددددذه الظدددددداهرة، وأمددددددا الفصددددددل الثدددددداين فكددددددان الرتكيددددددآ فيدددددده علددددددى القرينددددددة          املسددددددوغات  
                                                                                     اللغويدددددة والبالغيدددددة ملفدددددردات الدددددرتادف يف القدددددرآن الكدددددرمي وقدددددد ذكدددددرت فيددددده طائفدددددة مدددددن املفدددددردات القرآنيدددددة 

                 وفروقها الداللية.
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               ل إليها البحث.                                      و وجاءت اخلامتة لتلخص أبرني النتائج اليت توصو 

    ل                                                   اجلدلة يف البحث يف جمال التصني  والتطبيق واملقارنة بني املعاين.       وتتجلى 

        فمددددددا كددددددان           منجددددددد أمحددددددد                                                  ويف اخلتددددددام أقدددددددم حددددددكري وفدددددديض حمبدددددديت ألسددددددتاذي القدددددددير الدددددددكتور   
                                                                         هلذا البحث أن يكتمل لوال مالحظاته الصائبة وتوجيهاته الكرمية وهللا املوفق للصواب.
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 التمهيد

                  ل               ل            ل                 معدددددددداين الددددددددرتادف، وتتنددددددددولال دالالتدددددددده السددددددددياقيلة، وهلددددددددذا ال بدددددددددل مددددددددن استيضددددددددا  املعددددددددىن     ل  تتعدددددددددلد 
    و                    اللوغوي واالصطالحك للرتادف.

                                                                     جدددداء معدددددىن الددددرتادف يف معجدددددم لسدددددان العددددرب أن ءالدددددردف مددددا تبدددددع ال دددددكء، وكددددل حدددددكء تبدددددع   
          . وجددددددداء يف1                                                                 حددددددديو ا، فهدددددددو ردفددددددده وإذا تتدددددددابع حدددددددكء خلددددددد  حدددددددكء  فهدددددددو الدددددددرتادف، واجلمدددددددع الدددددددردا ء
  .2                                                                        املعجم الوسيط أن الرتادف هوء ترادف الكلمتني مبعىن واحد، وكذل  ترادف الكلماتء 

                                                                         وابملقارنددددددة بددددددني املعنيددددددني اددددددد أن ابددددددن منظددددددور  كددددددان الندددددداظر املتأمددددددل يف بيددددددان املعددددددىن اللغددددددوي 
                                                                              للدددددرتادف، فلدددددم لكدددددم ابملعدددددىن الواحدددددد علدددددى مصدددددطلل الدددددرتادف  إ دددددا كدددددان ذكي دددددا فيمدددددا يفعدددددل، فددددداكتفى 

  ل  يلة.                                                   ول اللة التتابع، ومعلوم أن التابع ال يوانيي املتبوال يف الندول       بذكر د

                                                                 أمددددددددددا داللددددددددددة الددددددددددرتادف االصددددددددددطالحية، فخددددددددددري مددددددددددن يرحدددددددددددان إليهددددددددددا إمددددددددددام العربيددددددددددة سدددددددددديبويه 
              ال   و                                            ه(بقولددددددددده: ءاعلدددددددددمال أنو مدددددددددن كالمهدددددددددم اخدددددددددتالف اللفظدددددددددني الخدددددددددتالف املعنيدددددددددني، واخدددددددددتالف    180  )ت

                            ملعنيددددددددني.. فددددددددداختالف اللفظدددددددددني الخدددددددددتالف                                          اللفظددددددددني واملعدددددددددىن واحدددددددددد، واتفدددددددداق اللفظدددددددددني واخدددددددددتالف ا
                                                                        املعنيدددددني هدددددو  دددددو: جلدددددل وذهدددددب، واخدددددتالف اللفظدددددني واملعدددددىن واحدددددد  دددددو: ذهدددددب وانطلدددددق، واتفددددداق 
                                                                    اللفظددددددددددني، واملعددددددددددىن هتلدددددددددد  قولدددددددددد : وجدددددددددددت  عليدددددددددده مددددددددددن املوجدددددددددددة، ووجدددددددددددت اذا أردت وجدددددددددددان 

 3 «   و  و الضوالوة

              عالقدددددة بدددددني اللفدددددل                                                      ففدددددك كدددددالم سددددديبويه ملحدددددل مهدددددم فقدددددد ذكدددددر خالصدددددة علميدددددة تفيدددددد  ن ال    
                                                                           واملعددددددىن يف لغددددددة العددددددرب هلددددددا لاللددددددة أحددددددكال رئيسددددددة، وقددددددد أتددددددى علددددددى ذكرهددددددا، و  يددددددذكر املصددددددطلحات 

                                              ددددددد ختلصددددددا  مددددددن إ رة اإلحددددددكال االصددددددطالحك فيهددددددا، ويددددددذكر أن        ددددددد رمبددددددا                            الدقيقددددددة هلددددددا، واكتفددددددى ابلتمثيددددددل
    .  4                                             أول من استعمل مصطلل الرتادف هو أبو العباس لعلب

                                                           
 ابن منظور، لسان العرب، مادة )ردف(. - 1

 المعجم الوسيط، مادة )ردف(. - 2
 .24، ص1سيبويه، الكتاب، تح: عبد السالم هارون، ج - 3
 .403، ص1ينظر للتوسع: السيوطي، المزهر في علوم اللغة، ج - 4
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                                                    لدددددده: ءالددددددرتادف: هددددددو عبددددددارة عددددددن اال دددددداد يف املفهددددددوم، وقيددددددل: تددددددوا                      وقددددددد عرفدددددده اجلرجدددددداين بقو 
                                    ، وهندددددداف تعريفددددددات عديدددددددة للددددددرتادف ال يسددددددمل 5                                         األلفدددددداظ املفددددددردة الدالددددددة علددددددى حددددددكء ابعتبددددددار واحدددددددء

  .6            املقام لذكرها

       ه( أول    216                                                      و  وألهددددددددل اللغددددددددة جهددددددددود يف دراسددددددددة هددددددددذه الظدددددددداهرة فمددددددددن القدددددددددماء األصددددددددمعكو)ت
         . مث اتبعددددددده 7                                           قال  ، ومسدددددداه ءمددددددا اختلفددددددت ألفاظدددددده واتفقددددددت معانيددددددهء                         مددددددن كتددددددب يف الددددددرتادف كتددددددااب  مسددددددت

       وغريهم.8  ه(   224               ه( وأبو عبيد )ت   286    د )ت ول  ول    م   د  ال

       حن                                                       ومدددددددددن ا ددددددددددحنلني مدددددددددن درس الدددددددددرتادف  دددددددددو كتددددددددداب ءدراسدددددددددة  صددددددددديلية إلحدددددددددكالية الدددددددددرتادفء 
    ندددددددور                                                                             للددددددددكتور عدددددددامر العلدددددددواين، وكتددددددداب ءالدددددددرتادف يف القدددددددرآن الكدددددددرمي بدددددددني النظريدددددددة والتطبيدددددددقء  مدددددددد 

                                                                          الدددددددين املنجددددددد، و ددددددث ءاملددددددرتادف يف اللغددددددة العربيددددددةء البدددددددن عاحددددددور، وهددددددو  ددددددث قدددددديم ن ددددددر يف جملدددددددة 
    م(.    1337                             جممع اللغة العربية يف القاهرة )

                                                                    وممدددددددا تقددددددددم ادددددددد أن أول مدددددددن أحدددددددار إىل معدددددددىن الدددددددرتادف سددددددديبويه، وأول مدددددددن ذكدددددددر املصدددددددطلل 
      مليدان                                                    هو لعلب، مث توالت اجلهود العلمية قدمي ا وحديث ا يف هذا ا

                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 م.1969، مكتبة لبنان، د.ت، بيروت، 56هـ(: التعريفات، ص816الجرجاني، علي بن محمد )ت الشريف  - 5
مجلة اللغة العربية ينظر للتوسع في التطور التاريخي لمصطلح الترادف: صدقي، حامد، )قضية الترادف بين اإلثبات واإلنكار(،  - 6

 .48، صم2006ق/1427شتاء  -العدد الثالث  -ولى السنة األ -ها بوآدا
 .م1900، معجم أسماء األشياء، تحقيق أحمد عبدالتواب عوض، دار الفضيلة، القاهرة، ىابيدي، أحمد بن مصطفالب - 7

 .30الترادف في القرآن الكريم ص - 8
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 الفصل األول

 ظاهرة الرتادف

                            املبحث األول: مسو  غات الرتادف

                                                                              تكددددن الظددددواهر اللغويددددة اعتباطددددا  يف لغددددة العددددرب بددددل كانددددت هلددددا أسددددباب وعلددددل، وهنددددا تكمددددن 
            الكددددددرمي، ويقددددددع                                                                   بالغددددددة القددددددوم، ويف هددددددذا املضددددددمار تنددددددافل علمدددددداء اللغددددددة  لك دددددد  هبدددددد ت لغددددددة القددددددرآن 

   : 3                                                                         الرتادف يف اللغة العربية ألسباب متعددة، ذكرها العلماء القدامى وا دلون، ومنها

                                                           ددددددد أن جددددددامعك املعجمددددددات   اخددددددذوا عددددددن قددددددري  وحدددددددها، بددددددل أخددددددذوا كددددددذل  مددددددن  1              
                                                                          قبائدددددل أخدددددرف كثدددددرية. وهلجدددددات ا ادلدددددة كاندددددت ختتلددددد  يف بعدددددض مظددددداهر املفدددددردات ابخدددددتالف القبائدددددل 

                 اء ذلددددددد  أن احدددددددتملت    و                                           ل تغلودددددددب لغدددددددة قدددددددري  علدددددددى سدددددددائر ألسدددددددنة العدددددددرب. وكدددددددان مدددددددن جدددددددرل        حددددددد  بعدددددددد 
                                                                         املعجمددددددات علددددددى املفددددددردات الدددددديت   تكددددددن مسددددددتخدمة يف لغددددددة قددددددري ، ويوجددددددد ملعظمهددددددا مرتادفددددددات يف 

                    منت هذه اللغة األصلك.

                             و                                 ددددددددد التغدددددددددري الصددددددددوا: فقدددددددددد يكدددددددددون التغددددددددريو يف بعدددددددددض األلفددددددددداظ بسددددددددبب التغدددددددددري احلاصدددددددددل يف  2
                                                    ل القلدددددددددب املكددددددددداين أو إبددددددددددال صدددددددددوت مكدددددددددان صدددددددددوت آخدددددددددر، أو اخدددددددددتالف يف              أصدددددددددوا ا، مدددددددددن خدددددددددال

، وقدددددددددد عددددددددددو هدددددددددذا علمددددددددداء العربيدددددددددة الدددددددددذين يقولدددددددددون               و                                و                                احلركدددددددددات أو تغدددددددددريو يف احلدددددددددروف ني دة  أو نقصددددددددداان 
                                                                                  ابلدددددرتادف سدددددبب ا مدددددن األسدددددباب، كدددددأن يقدددددول القائدددددل: امت قدددددع لونددددده، وانتقدددددع، وتعددددد  تغدددددري مدددددن حدددددال  إىل 

     حال.

                                               أللفدددددددداظ عددددددددن طريددددددددق الدددددددداني: فقددددددددد يسددددددددتعمل املتحددددددددد  الكلمددددددددة يف                 ددددددددد التغددددددددري يف دالالت ا 3
                                                                             املعدددددىن الدددددانيي مدددددع وجدددددود كلمدددددة أخدددددرف للمعدددددىن احلقيقدددددك، ويكدددددون االتفددددداق بينهمدددددا يف داللتهمدددددا علدددددى 

                               ها عالقة الاني املرسل بني األلفاظ.          حن سيغ ترادفحن                   معىن  واحد، ومما ي  

               لفظ دددددددا ملعدددددددىن حمددددددددد،                                                  دددددددد اخدددددددتالف هلجدددددددات العدددددددرب: فددددددديمكن أن تسدددددددتعمل إحددددددددف القبائدددددددل  4
                                                                          وتسددددددددتعمل قبيلددددددددة أخددددددددرف كلمددددددددة هتلفددددددددة للمعددددددددىن نفسدددددددده، فتعددددددددددت األلفدددددددداظ واملعددددددددىن واحددددددددد، ويعددددددددود 

                                     السبب الختالف اللهجات بني قبيلة وأخرف. 

                                                           
، 176وما بعد، وفقه اللغة العربية وخصائصها ص وما بعد 322ينظر للتوسع: فصول في فقه العربية، رمضان عبد التواب، ص  - 9

 ، وما بعد. 64م، ص1990الضامن، حاتم، فقه اللغة العربية، جامعة بغداد، 
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                                                                       ددددددد االقددددددرتا  مددددددن لغددددددات أخددددددرف: فقددددددد انتقلددددددت للغددددددة العربيددددددة ألفدددددداظ مددددددن اللغددددددات السددددددامية  5
                                      العربيدددددة، هدددددذه أكثدددددر األسدددددباب  لدددددري ا يف ن دددددوء                                         األخدددددرف سددددداعدت يف ن دددددوء ظددددداهرة الدددددرتادف يف اللغدددددة 

              ظاهرة الرتادف.

                ددددددددد اال دددددددداد التددددددددام يف  1                                                  ورأف ا دددددددددلون أن القددددددددول ابلددددددددرتادف يكددددددددون ب ددددددددرو  حمددددددددددة، وهددددددددك: 
    ل                            دددددد أالل يكدددددون أحدددددد اللفظدددددني نتيجدددددة تطدددددور  4                دددددد اال ددددداد يف العصدددددر. 3                         دددددد اال ددددداد يف البيودددددة اللغويدددددة. 2     املعدددددىن.

  .10               اجلفل مبعىن: النمل                            صوا حد  يف ااخر، مثل: اجلثل و 

  :                يف القرآن الكرمي                           املبحث الثاين: مؤيدو الرتادف

            علمددددداء أمدددددر ا   ال                 حددددد  غددددددا االتفددددداق بدددددني    ،                                       يف كدددددل قضدددددية مدددددن قضدددددا  اللغدددددة ادددددد رأيدددددني أو أكثدددددر
                                                                                  اندر ا يف فددددروال املسددددائل اللغويددددة، ومددددن تلدددد  القضددددا  قضددددية الددددرتادف، فهندددداف مددددن دافددددع عددددن وجودهددددا، 

     و                                                 ءليددددددددلووا علدددددددى اتسددددددداعهم يف كالمهدددددددم، كمدددددددا نيحفدددددددوا يف أجدددددددآاء ال دددددددعر      ه(:    363              قدددددددال ابدددددددن فدددددددارس)ت
    و                                                                      ليدددددددددلووا علددددددددى أن الكددددددددالم واسددددددددع عندددددددددهم، وأن مذاهبدددددددده ال تضدددددددديق علدددددددديهم عنددددددددد اخلطدددددددداب واإلطالددددددددة 

                                                      . فابن فارس يرف أن الرتادف موجود يف اللغة من ابب االتساال،11        واإلطنابء

                      لل ددددددكء الواحددددددد، ومددددددن ذلدددددد                                               وأصددددددحاب هددددددذا االيفدددددداه يتبدددددداهون يف حفددددددل األمسدددددداء املتعددددددددة 
                                                                            مددددددا روي أن هددددددارون الرحدددددديد قددددددال ليصددددددمعك: ء  أصددددددمعك، إن الغريددددددب عندددددددف لغددددددري غريددددددب، فقددددددال: 

                    .ويف هدددددذا الصددددددد ألفدددددت  12                                                       أمدددددري املدددددؤمنني، أال أكدددددون كدددددذل ، وقدددددد حفظدددددت للحجدددددر سدددددبعني امسدددددا ء
                 كتب كثرية، ومنها:

      ه(      384                                                   د كتابء األلفاظ املرتادفة واملتقاربة يف املعىنء للرماين )ت 

    ه(    533                                      فعلت  وأفعلت  مبع   واحدء للجواليقك )ت    ى                  د رسالة ءما جاء عل

     ه(.    672                                                    د كتاب )األلفاظ املرتادفة يف املعاين املؤتلفة( البن مال  )ت 

  و         ألودددددددددد  كتددددددددددابني:                      ه( صددددددددداحب القدددددددددداموس فقددددددددددد   871                            أمدددددددددا جمددددددددددد الدددددددددددين الفددددددددددريوني آابدي )ت 
                    و                                                         أحدددددددمسا يف أمسدددددداء العسددددددل مسودددددداه: )ترقيددددددق األسدددددددل لتصددددددفيق العسددددددل(، أورد فيدددددده  ددددددانني امسددددددا  للعسدددددددل، 

                                                  وااخر بعنوان: )الرو  املسلوف فيما له امسان إىل ألوف(

                                                           
 وما بعد. 322. وعبد التواب، رمضان ، فصول في فقه العربية ص166أنيس، إبراهيم، اللهجات العربية، ص - 10

 م.1993ه / 1414، مكتبة المعارف، بيروت، 1حمد ، الصاحبي، تحقيق عمر فاروق الطباع، ط، أفارس  - 11
 .47الصاحبي: ص فارس، أحمد، - 12
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    :  13                                                ويورد مؤيدو الرتادف حجج ا على ما ذهبوا إليه، أمسها

                             رمبدددددا ن سددددددك أحدددددد  اللفظددددددني أو عس ددددددر                                           أنددددده ي كثددددددر مدددددن طددددددرق اإلخبدددددار عمددددددا يف الدددددنفل، ف ندددددده    1
                                النطق  به، فيلجأ ا  اللفل ااخر.

                                    احتياج أهل اللغة إىل التفسري والبيان.   2

                                                                     التوسدددددع يف سددددددلوف طددددددرق الفصدددددداحة، وأسدددددداليب البالغددددددة يف الددددددنظم والنثددددددر: وأصددددددحاب هددددددذا    3
  :14    طيوة                        الرأي يست هدون بقول احل  

                      ن دولا النأي  والبعد       و      م     م                  م      أال حبوذا هندم وأر م هبا هند       وهندم أتى م
15 

            ل          ه(: ءاعلددددددددم أنل مددددددددن كالمهددددددددم    180                                         فالنددددددددأي هددددددددو البعددددددددد، ويست ددددددددهدون بقددددددددول سدددددددديبويه )ت  
  .16                          اختالف اللفظني.. واملعىن واحدء

، ومدددددا ذهدددددب إليددددده سددددديبويه هدددددو املعدددددىن                                                                      وهندددددا  دددددب أن نسدددددجل مالحظدددددة أن للمعدددددىن مسدددددتو ت 
    .  17                  الدال  العام للسياق

  .            القرآن الكرمي   يف        الرتادف       مانعو              املبحث الثالث: 

                      ل                                              يدددددددرف أصدددددددحاب هدددددددذا االيفددددددداه أنل ءواضدددددددع اللغدددددددة حكددددددديم، ال اا فيهدددددددا مبدددددددا ال يفيدددددددد صدددددددوااب ، 
                                                                          فهدددددذا يددددددل علدددددى أن كدددددل امسدددددني  دددددر ن علدددددى معدددددىن  مدددددن املعددددداين، وعدددددني مدددددن األعيدددددان يف لغدددددة واحددددددة، 

      إليددددده.                                                                        فددددد ن كدددددل واحدددددد منهمدددددا يقتضدددددك خدددددالف مدددددا يقتضددددديه ااخدددددر، وإال لكدددددان الثددددداين فضدددددال  ال لتددددداج 
  .18                               وإىل هذا ذهب ا ققون من العلماء ء

                                                           
 .406ص 1ر، جالمزهالسيوطي،  - 13

                        إن  نسبه يعود لبني عبس،  :                                                                          هو أبو مليكة جرول بن أوس العبسي ، وهو شاعر مخضرم عاصر الجاهلية واإلسالم، قيل الحطيئة: - 14

ف أهله، أو أصله، أو نسبه، وقد أتقن الحطيئة                                              م، عاش وحيدا  مرفوضا  من القبائل األخرى، ال ي  600لقبيلة ذهل،ولد عام  :وقيل                                               عر 
... ينظر للتوسع: ابن األثير، عز الدين، الكامل في التاريخ ،تح: عبد هللا القاضي، دار                                                 الهجاء، ما دفع الن اس لالبتعاد عنه تجن با  لهجائه

 .207، ص2ه، ج1415الكتب العلمية ، بيروت، 
 .39الديوان ص - 15
 .24، ص1ح: عبد السالم هارون، جسيبويه، الكتاب، ت - 16
 .182 ، صاللغة العربية معناها ومبناهاحسان، تمام،  - 17
 .11ص ،الفروق اللغويةالعسكري، أبو هالل،  - 18
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                                               ه( مالحظدددددددددة قيمدددددددددة إذ قدددددددددال: ءكدددددددددل حدددددددددرفني أوقعتهمدددددددددا العدددددددددرب     231               والبددددددددن األعدددددددددرا  )ت 
                                                                       معددددددىن  واحددددددد، يف كددددددل واحددددددد منهمددددددا معددددددىن  لدددددديل يف صدددددداحبه، رمبددددددا عرفندددددداه فددددددأخ ان بدددددده، ورمبددددددا    ى  علدددددد
  .13                              ض علينا، فلم ن لآم العرب جهلهء    غم  

  .20                   ءال ليط ابللغة إال نيبء     :                  ال اإلمام ال افعك     فقد ق   ،                واحلق ما ذهب إليه

                                                                  واسددددددتدلوا علددددددى أن اخددددددتالف األمسدددددداء يوجدددددددب اخددددددتالف املعدددددداين أن االسددددددم يدددددددل كاإلحدددددددارة، 
                                              فاإلحددددددارة إليدددددده  نيددددددة و لثددددددة غددددددري مفيدددددددة، وواضددددددع اللغددددددة    ،                                  فدددددد ذا أ حددددددري إىل ال ددددددكء مددددددرة واحدددددددة فع ددددددرف

                                        حن                     و           حكددددددديم ال اا فيهدددددددا مبدددددددا ال يفيدددددددد، فدددددددال  دددددددوني أن  تلددددددد حن اللفدددددددل واملعدددددددىن واحدددددددد  ألنو يف كدددددددل لفظدددددددة 
  .21                                           ني دة معىن ليل يف األخرف، ففك ذهب معىن ليل يف مضى

     وأبدددددددددو      ه(،   231                             و                      ومدددددددددن أعدددددددددالم هدددددددددذا االيفددددددددداه أبدددددددددو عبدددددددددد ا و حممدددددددددد بدددددددددن ني د األعدددددددددرا  )ت 
                   و                       ه(، وأبددددددو حممددددددد عبددددددد ا و بددددددن جعفددددددر بددددددن درسددددددتويه )ت    231                          العبدددددداس أمحددددددد بددددددن ليددددددك لعلددددددب )ت 

                 ه(، وابدددددددددددددددن فدددددددددددددددارس )ت      388              ه(، واخلطدددددددددددددددا  )ت    377                        ه(، وأبدددددددددددددددو علدددددددددددددددك الفارسدددددددددددددددك )ت    330
    ه(.   400                       ه(، وأ  هالل العسكري )ت    363

           ول              وأهم ما ألول  يف هذا االيفاه:

                                  د الفروق اللغوية أل  اهلالل العسكري.

                               روق اللغات لنور الدين اجلآائري.   د ف

                        عبيدة معمر بن املثىن. أل             د كتاب الفرق 

      و                 و         د التوعريفات لعلك بن حممود اجلرجاين.

                               تبددددددع هددددددذا الكتدددددداب  إن حدددددداء هللا تعدددددداىل،                                                  ددددددد املفددددددردات للراغددددددب األصددددددفهاين، وقددددددد قددددددال يف مقدمتدددددده: ءوأ  
                       عددددددىن الواحددددددد ومددددددا بينهددددددا مددددددن                                                      ونسددددددأ يف األجددددددل، بكتدددددداب ينبدددددد  عددددددن  قيددددددق األلفدددددداظ املرتادفددددددة علددددددى امل

                                                                          الفدددددروق الغامضددددددة، فبددددددذل  يعددددددرف اختصدددددداص كددددددل خدددددد  بلفددددددل مددددددن األلفدددددداظ املرتادفددددددة دون غددددددريه مددددددن 
  .22       أخواتهء

                                                           
 .405، ص1السيوطي، المزهر، ج - 19
 .106-105ص، 2ج ،السيوطي ، اإلتقان في علوم القرآن - 20

ة للن شر و الت وزيع و اإلعالن، طرابلس، ليبيا، الط بعة  :في للتوسع ينظر - 21                                                                                                            فقه الل غة وتاريخ الكتابة، د. عماد حاتم، المنشأة العام 

 .32، ص: 1982األولى، 
 .6، صالمفردات للراغب األصفهاني - 22
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  .23                           وآراؤهم يف هذا السياق متنوعة   ،                          لون بني الرتادف التام واجلآئك   ل     حن وميلآ ا دحن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
العدد  -ولى السنة األ -ها بدامجلة اللغة العربية و آحامد صدقي،  ينظر للتوسع: بحث "قضية الترادف بين اإلثبات واإلنكار" - 23

 وما بعد. 56م، ص2006شتاء  -الثالث 
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 الفصل الثاين

 الرتادف يف القرآن الكرميالقرينة اللغوية والبالغية ملفردات 

               السقي واإلسقاء:- 1

   ،                                                                  مددددددن معددددددا  البالغددددددة يف القددددددرآن الكددددددرمي جمددددددكء مفددددددردا  )سددددددقى وأسددددددقى( بددددددداللتني هتلفتددددددني
                                                                              فددددد ن سدددددقى تفيدددددد السدددددالمة والسدددددهولة واليسدددددر، وأسدددددقى تددددددل علدددددى التكلددددد ، قدددددال الآرك دددددك: فددددداألول 

ٱٱٱُّٱ                                    ملدددددددددددددددا ال كلفدددددددددددددددة فيددددددددددددددده، وهلدددددددددددددددذا ذكدددددددددددددددر يف حدددددددددددددددراب اجلندددددددددددددددة:   ٱَّ   جل     مك   لك   خك  ٱ
   ١١  :       اإلنسان

نداليحنا ا ذ كلرحن يفل محناءل الدو :   24   ل  ل  ل حن   ل  ل    ال حن م  حن لحن حن     ل حن  ل  حن  ل    و  ال حن الثلاينل للمحنا فليهل ك لالفحنةم وحنهللحنذحن نأاُهْم مأاًء غأدأقًا﴾ حنال حن   حنالوحن أْسقأي ْ ً   أ أ ً  ﴿ألأ ْ   أ   ُ ْ  أ ْ  أ  أ   .  أ

 

          سنة وعام:  - 2

                                                                لكدددددددددل كلمدددددددددة منهمدددددددددا داللدددددددددة يف احلسددددددددداب الفلكدددددددددك و االسدددددددددتعمال اللغدددددددددوي، ففدددددددددك الفلددددددددد  
                                                                                  )السددددددنة( تطلددددددق علددددددى السددددددنة ال مسددددددية الدددددديت تعددددددد ابأل م، ومنهددددددا )السددددددنة امليالديددددددة(، و)العددددددام( يطلددددددق 

    مودددددة                سدددددنة تسدددددية تسددددداوي     مودددددة                                                          علدددددى العدددددام القمدددددري الدددددذي يعدددددد ابلليدددددا ، ومنددددده )العدددددام اهلجدددددري( وكدددددل 

ٱٱٱُّٱ            قولههههههههه   عههههههههها  :               ، يددددددددددل علدددددددددى ذلددددددددد  25  يدددددددددة               لاللدددددددددة أعدددددددددوام قمر   و     جح   مج   حج   مث   هت  ٱ

         ١٥  :      الكهف  ٱَّ   جس     مخ   جخ   مح

أما يف اللغة فالسنة معناها: اجلدب والقحط وامل قة، والعام معناه: الرخاء واخلصب والراحة،   
                                                                                            والقرآن الكرمي يستعمل )السنة( دوما  مع ال دة، ويستعمل )العام( دائما  مع الراحة، وقد جاءت كل  

 ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱل   عا  : و ق، من ذل  26كلمة منهما يف كتاب هللا العآيآ سبع مرات

 مه جه ين ٱُّٱوقول   عا  :  ، ١٦: املائدة َّ زبمب رب يئ  نئىئ مئ رئزئ

 رت يب  ىب  ُّٱوقول   عا  :  ، ١٥: األحقاف َّ خي حي  جي يه ىه

                                                           
 .302السيوطي، اإلتقان،  - 24

 .62القيسي، عبد الغفور، آيات الزمن في القرآن الكريم، دار الكتب العلمية، لبنان، ص - 25

 .598الراغب األصفهاني، المفردات، ص - 26
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 َّىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن ُّٱو:  ، ٤٧: يوسف َّ مت زت

 نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱٱوقول : ، ٤٩: يوسف

 مغ جغ مع جع مظ حط ٱُّٱ: وقوله ، ١٤: لقامن َّ رت يب ىب

 . ١٤: العنكبوت َّ  مق حق مف  خف حف جف

 

                          امرأة ، زوجة، صاحبة، بعل:    - 3

 مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ٹٱٹٱُّٱ
 َّ ىن نن من زن رن مم ام  يلىل مل يك ىك

١١الروم:   

 َّ جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
١١النساء:   

                                                                              املدددددددرأة أنثدددددددى الرجدددددددل، والرجدددددددل نيوج املدددددددرأة، واملدددددددرأة نيوج الرجدددددددل، والعامدددددددة يقولدددددددون: )نيوجدددددددة(،  
           !! والتعبددددددددري  ن                                      ونيوج، فيقولددددددددون: هددددددددذه امددددددددرأة فددددددددالن أو نيوج فددددددددال                              وعامددددددددة الندددددددداس ال يفرقددددددددون بددددددددني امددددددددرأة 

                                                                               القددددددرآين البليددددددغ البددددددديع اف ذلدددددد ، وذلدددددد  لوجددددددود فددددددرق دقيددددددق بددددددني الكلمتددددددني، فكلمددددددة )امددددددرأة( تدددددددل 
                                                                                 علدددددددى جمدددددددرد األنولدددددددة، وأمدددددددا كلمدددددددة )نيوج( فتددددددددل علدددددددى املآاوجدددددددة وامل ددددددداكلة، والقدددددددرآن الكدددددددرمي ال يطلدددددددق  

                                                  هدددددا مواصدددددفات املآاوجدددددة مدددددع رجلهدددددا، وأعالهدددددا أن تتفدددددق معددددده يف                                 كلمدددددة )نيوج( إال علدددددى امدددددرأة تدددددوافر في
                                                                           الدددددددددين الصددددددددحيل، وأدانهددددددددا أن تقبددددددددل احلمددددددددل والددددددددوالدة، فدددددددد ن فقدددددددددت هددددددددااتن الصددددددددفتان أو إحدددددددددامسا 

  .                                                    فاألنثى امرأة وليست نيوجا ، والرجل )بعل( وليل نيوجا  

                                       ( عنددددددددددد انقطدددددددددداال العالقددددددددددة الفكريددددددددددة واجلسدددددددددددية بددددددددددني                                   ويسددددددددددتخدم القددددددددددرآن الكددددددددددرمي لفددددددددددل ) صدددددددددداحبة
  .27      الآوجني

 

 

                                                           
 .128الكريم، دار ابن حنظل، صدريدير، علي، أسرار الترادف في القرآن  - 27
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          سعى ومشى:    - 4

قال                                                                                      الفرق بني الفعلني أن فعل السعك يستعمل كثريا  يف الاني وطلب ااخرة، ويكون فيه سرعة واجتهاد،

 ٣٩: النجم َّ جه هن من خن حن جن مم ٱُّٱٱ عا  : 

 جي يهٱُّٱقال  عا  : وأما فعل م ى، فيأا مبعىن احلركة واالنتقال، وفيه معىن البطء والسكينة،  

 . ٤٥: النور َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي

 

             احلمد والشكر:  - 5

                                                                                          احلمد أحرف مرتبة من ال كر، إذ الفرق بينهما أن احلمد للتعظيم، فقد جاء احلمد يف القرآن هتصا  ابهلل 

 ١: الفاحتة َّ  يم ىم مم خم حم ٱُّٱ، قال  عا  : ، 28وتعاىلسبحانه 

 ٰى ين   ىن نن منزن ُّٱوأما الشكر فيقع في مقابلة النعم الخاصة، قال  عا  : 
 آل َّ جب هئ مئ  حئخئ  جئ يي ىي ني مي زي ري

 . ١٤٥: معران
 

 

              الضعف والوهن:  - 6

 حي جي ٱُّٱقول   عا  : الضع  ضد القوة، وهو من خلق هللا سبحانه وتعاىل، كما يف 
                                                            وال يقال: وخلق اإلنسان واهن ا، وقيل: إن الوهن هو انكسار اجلسم،   ١٨: النساء َّ مي خي

  ىه مه جه ين ىن ٱُّٱٱقال  عا  : 23                                             وكثريا  مستعملة يف القرآن الكرمي يف األمور املعنوية

 . ٤: مرمي َّ يه

 

 

 

 

                                                           
ف.128(، التعريفات )الطبعة األولى(، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 1983الجرجاني ) - 28           . بتصر 

 .128دريدير، علي، أسرار الترادف في القرآن الكريم، دار ابن حنظل، ص - 29
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                النجم والكواكب:  - 7

قال ، 30الثابتة، وصفتها الثبات وعدم الآوالفيبدو من االستعمال القرآين أن الكواكب هك األحياء 

 ٦: الصافات َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱٱ عا  :

                                                                     خبدددددالف النجدددددوم، حيدددددث أن النجدددددوم غدددددري  بتدددددة ومتنقلدددددة، ومسيدددددت ابلنجدددددوم ابعتبدددددار الظهدددددور     

ٱٱٱُّٱ           قال  عا  :          والطلوال:       ٤٩  :      الطور  ٱَّ     مئ   هي   مي   خي   حي   جي  ٱ

            غمام وسحاب:  - 8

  ل                                                                       إنل كدددددل مفدددددردة منهمدددددا تدددددؤدي معددددددىن خاص دددددا هبدددددا ال تؤديددددده الثانيددددددة، فسدددددمك الغمدددددام هبدددددذا ألندددددده 

      ٥٧        البقررررررررررة:   ٱَّ     مص     خص   حص  ٱٱُّٱ            قولههههههههه   عههههههههها  :                        يغطدددددددددك السدددددددددماء، كمدددددددددا أتدددددددددى يف 
                                                                         وهددددو السددددحاب األبدددديض الددددذي لدددديل فيدددده مدددداء، ومسددددك ابلسددددحاب ألندددده ينسددددحب ويتحددددرف مددددع اهلددددواء، 

 حف جف مغ ٱُّٱ            قولهههههههه   عهههههههها  :       كمددددددددا يف     31        يددددددددل الرمحددددددددة                                   وكثددددددددريا  مددددددددا اسددددددددتعمل يف إحيدددددددداء األر  وتنآ 

  .    ٥٧      األعراف  َّ لك خك حك جك مق حق مف  خف

 

          أجل ومدة:  - 9

األجل هو الوقت املقصود منه انتهاء ال كء، ومنه أجل اإلنسان، أي انتهاء حياته، ويوجد 
عالقة عموم وخصوص بني املدة واألجل، فكل أجل مدة، وليل كل مدة أجل، مما يع  أن األجل 

في قول  كما يف   32معىن من املدة، ومن هذا ما ذكر فيه القرآن الكرمي من استعمال اللفظتنيأوسع 

 خل ُّٱوقول   عا  :  ٤التوبة:  َّ ينٰى  ىن نن من زن ٱُّٱ عا  : 

 . ١٨١البقرة:  َّ يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 

 
                                                           

 .301الفروق اللغوية للعسكري ص -  30
 .41القرآن الكريم، ص دريدير، علي، أسرار الترادف في - 31
 .28ص القيسي، عبد الغفور، آيات الزمن في القرآن الكريم -  32
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               الدهر والزمان:  -  11

من املفردات املرتادفة يف اللغة، فلفل الدهر يستعمل يف القرآن الكرمي يف معىن نيمن حمدود أي له  ومسا 

 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ :قول   عا  كما يف  لاية 
 ١٤اجلاثية:  َّنئمئ

 33                          من مبدأ وجوده إىل انقضائهء                           ءالدهر يف األصل ملدة العا                 وقال الراغب: 

   ة.                            يقع على املدة القليلة والكثري                        خبالف الآمان ألن الآمان                  وهذا يدل على أنه 

 

             املطر والغيث:  -  11

                                                               فددددددددرق القددددددددرآن الكددددددددرمي يف اسددددددددتعمال املطددددددددر والغيددددددددث، فقددددددددد ورد لفددددددددل املطددددددددر يف معددددددددىن       فقددددددددد 

 ٰى ٰر  ٰذيي  ىي مي ٱُّٱ   :          قولهههههههههههههههههه   عهههههههههههههههههها                        العقدددددددددددددددددداب واالنتقددددددددددددددددددام كمددددددددددددددددددا يف 

   ٨٤        األعراف:   ٱَّ     ُّ   َّ ٍّ ٌّ

 جس مخ جخُّٱ :قول   عا  ، كما يف 34مواضع الرمحةوأما الغيث فقد كثر استعماله يف 

 . ١٨الشورى:  َّ مظ حط مض خض جضحض مص  خص حص مس خس حس

 

              األب والوالد:  -  12

                                          ويسددددددمى كددددددل مددددددن كددددددان سددددددببا  يف إ دددددداد حددددددكء أو اصددددددالحه                              يقددددددول الراغددددددب: ءاألب: الوالددددددد، 
  .  35                أو ظهوره أاب  .ء 

           دليددددددددل النجددددددددل               أصددددددددل صددددددددحيل، وهددددددددو                                              والددددددددد: يقددددددددول ابددددددددن الفددددددددارس: ءالددددددددواو والددددددددالم والدددددددددال 
  .36                             وتولد ال كء عن ال كء حصل عنهء          والنسل، 

                                                           
 38الراغب األصفهاني المفردات ص  - 33

 111الثعالبي، فقه اللغة، ص - 34
 .12 المفرداتالراغب األصفهاني ، - 35
 (.140ص)الترادف في القران الكريم المنجد، محمد نور الدين،  - 36
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 َّ حص  مس  ُّٱ :قول   عا  د هو األب املباحر كما يف لويفهم من هذا أن املراد ابلوا 
 ٨٣البقرة: 

                                                                       والفددددددرق بينهمددددددا أيضددددددا أن األب يعدددددد  بدددددده عددددددن النسددددددب والكددددددىن خبددددددالف الوالددددددد، كمددددددا ورد يف  

 خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ           قولهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه   عهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها   

                           ففسر األب ابلنسب الغري حقيقك.        ٤٤        األحزاب:   َّ  حقمف

 

      طلع :  -   بزغ  -  13

، أو الدددددددددنجم : بددددددددددأ  ، أحنو القمدددددددددر                                   حن ل          حن                         جددددددددداء يف معجدددددددددم الوسددددددددديط يف ابب ) بدددددددددآج( بآغحندددددددددتل ال دددددددددمل 
  .  37           حن             حن   حن ال     حن حن     حن      حن      حن   حن        طلوع ه، بآجحن الطبيب  اجللدحن بدحنآالغا: ححنرحنطه فأحنسال دمحنه، بآجحن دمحنه: أساله

ٱٱٱُّٱ   :           قولهههههههههههه   عههههههههههها         تفسددددددددددددريه                 وقددددددددددددال الراغددددددددددددب يف              ء أي طالعددددددددددددا    ٱَّ   رت   يب   ىب   نب  ٱ
                             فالبآج عند الراغب هو الطلوال.    38                       وبآج الناب ت بيها  به ء               منت ر الضوء،   

      مطلعددددددددا                يطلددددددددع ، طلوعددددددددا و   -                              حن        اء يف معجددددددددم الرائددددددددد يف ابب) طلددددددددع(: طحنلددددددددع: طلددددددددع  جدددددددد     طلددددددددع: 
                                     أقبدددددل عليددددده، طلدددددع عليددددده : هجدددددم عليددددده فجدددددأة،                                    )فعدددددل( طلدددددع الدددددنجم : ظهدددددر. طلدددددع عليددددده :  -      مطلعدددددا   و 

     قولهههههه                       فمددددددا يؤيددددددد معددددددىن االرتفدددددداال   ،                             طلددددددع تدددددددل علددددددى االسددددددتعالء واالرتفدددددداال   ،                 طلددددددع عندددددده : غدددددداب عندددددده

    ١٣٤    طه:   َّ   مكلك اك يق ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱ        عا  : 

                     و                                                 ويقدددددددول ابدددددددن حيدددددددان: ء وأطودددددددل يف معدددددددىن اطلدددددددع يقدددددددال طلدددددددع اجلبدددددددل واطلدددددددع مبعدددددددىن واحدددددددد أي صدددددددعد     
  .  33           فافتعل فيهء

 

                     القسم واحللف واليمني :  -  14

١٧القمل:  َّ جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ  

                                                           
 الوسيط مادة بزغ.المعجم  - 37

  .12الراغب األصفهاني ،المفردات  - 38

 .526، ص9أبو حيان ، البحر، ج - 39
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 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
٦١التوبة:  َّ خن حن جن  

ددددددم واحللدددددد  أن                                                          حن           الفددددددرق بددددددني القسددددددم واحللدددددد  قددددددال أبددددددو هددددددالل العسددددددكري: ءالفددددددرق بددددددني القسحن
                والقسدددددم: النصددددديب،      ابهلل.                                                          القسدددددم أبلدددددغ مدددددن احللددددد   ألن معدددددىن قولندددددا: أقسدددددم ابهلل: أنددددده صدددددار ذا قسدددددم 

         واحللدددددد  مددددددن                                                                    واملددددددراد أن الددددددذي أقسددددددم عليدددددده مددددددن املددددددال وغددددددريه قددددددد أحددددددرنيه، ودفددددددع عندددددده اخلصددددددم ابهلل.
.                                قول : سي  حلي ، أي: قاطع ما  

                                                              ل  فددددددد ذا قلدددددددت: حلددددددد  ابهلل  فكأنددددددد  قلدددددددت: قطدددددددع املخاصدددددددمة ابهلل، فددددددداألول أبلدددددددغ  ويتضدددددددملن 
  .  40                                     معىن ااخر مع دفع اخلصم، ففيه معنيان،.ء 

                      ألن املتحددددددالفني كددددددأن أحدددددددمسا      ، ا                                               أمددددددا اليمددددددني: فيقددددددول فيدددددده ابددددددن الفددددددارس: ءمسددددددك احللدددددد  ميين دددددد
  ا         اعتبدددددار                              اليمدددددني احللددددد  مسدددددتعار مدددددن اليدددددد                  ويقدددددول الراغدددددب:ء   ،   41                          يصدددددفق بيمينددددده علدددددى مييددددد  صددددداحبهء  

   .     42              وا ال  وغريهء.                   مبا يفعله املعاهد 

 

            أرسل وبعث:   -  15

         وقددددددد يكددددددون   ،                               فالبعددددددث قدددددد يكددددددون فيدددددده معدددددىن اإلرسددددددال                بددددددني أرسدددددل وبعددددددث ء        الدددددددال        الفدددددرق

 مق ٱُّٱ   :             قههههههال مهههههه  فرعههههههو     ،                                                       اإللددددددا ، فاملقددددددام يف سددددددورة ال ددددددعراء مقددددددام ني دة  ددددددد وقددددددوة مواجهددددددة، 

                     فلدددددددددددم يكتفدددددددددددوا ابإلرسدددددددددددال بدددددددددددل       ٣٦         الشرررررررررررعراء:   ٱَّ   حل     جل   مك لك خك حك جك
      و يددددددديج       رة                                                                   أرادوا أن ينهضدددددددوا مدددددددن التمدددددددع حاحدددددددرين عدددددددالوة علدددددددى الرسدددددددل، وهدددددددؤالء مدددددددن مهمدددددددتهم اإل

  .  43                                               الناس على موسى وهذا املعىن ال يؤديه لفل )أرسل( ء .

 

 

 
                                                           

 .34الفروق اللغوية للعسكري  - 40

 .165ابن فارس، الصاحبي،   - 41

 .213الراغب األصفهاني، المفردات،  - 42
 . 92دريدير، علي، أسرار الترادف في القرآن الكريم، ص - 43
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              امللة والدين:  -  16

                                                                            الفدددددرق بدددددني امللدددددة والددددددين: ءأن امللدددددة اسدددددم جلملدددددة ال دددددريعة، والددددددين اسدددددم ملدددددا عليددددده كدددددل واحدددددد 
                                                                                مددددن أهلهددددا، أال تددددرف أندددده يقددددال: فددددالن حسددددن الدددددين وال يقددددال حسددددن امللددددة، وإ ددددا يقددددال: هددددو مددددن أهددددل 

ددددد د                   ويقدددددال: خلدددددالف الدددددذمك ال       امللدددددة،                                                   ك نسدددددب إىل مجلدددددة ال دددددريعة، فدددددال يقدددددال لددددده: ديددددد ، وتقدددددول: ديددددد   ول لول  د ل مل

 رث ٱُّٱ  :         قهههههههرار بهههههههاه     مهههههههع اإل                                                       ديدددددددن املالئكدددددددة وال تقدددددددول ملددددددديت ملدددددددة املالئكدددددددة، ألن امللدددددددة اسدددددددم لل دددددددرائع 

  .       ١٣٤        البقرة:   ٱَّ    ىقيق   يف ىف يث ىث نث  مث زث

                        وإن   يكدددددن فيددددده حدددددرائع مثدددددل    ،                     ويعتقدددددد أنددددده يقربددددده إىل هللا   ،                          والددددددين مدددددا يدددددذهب إليددددده اإلنسدددددان  
                                                                                ديدددددن أهدددددل ال دددددرف، وكدددددل ملدددددة ديدددددن، ولددددديل كدددددل ديدددددن ملدددددة، واليهوديدددددة ملدددددة، ألن فيهدددددا حدددددرائع، ولددددديل 

         مثهههههههل قولههههههه    44                                       فهدددددددو الطاعدددددددة العامدددددددة الددددددديت  دددددددانيف عليهدددددددا ابلثدددددددواب                              ال دددددددرف ملدددددددة، وإذا أطلدددددددق الددددددددين

ٱٱٱُّٱ      :       عا    45 ء    ١٩         آل معران:   ٱَّ    مبنب   زب     رب   يئ   ىئ  ٱ

 

               األجر والثواب:  -  17

ءالثواب: وإن كان يف اللغة اجلآاء الذي يرجع إىل العامل بعلمه، ويكون يف  والفرق بني األجر والثواب :
اخلري وال ر، إال أنه قد اختص يف العرف ابلنعيم على األعمال الصاحلة من العقائد احلقة، واألعمال 

 : ، قال  عا البدنية واملالية، والص  يف مواطنه  يث ال يتبادر منه عند اإلطالق إال هذا املعىن، 

  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يتٱُّٱ
 . ١٣٦آل معران:  َّ مل يك ىك مك اكلك

                                                                      واألجددددددر: إ ددددددا يكددددددون يف األعمددددددال البدنيددددددة مددددددن الطاعددددددات، ويدددددددل عليدددددده قددددددول أمددددددري املددددددؤمنني 
   ا                                                                    ل علدددددددك كدددددددرم هللا وجهددددددده لدددددددبعض أصدددددددحابه يف علدددددددة اعتلهدددددددا: ءجعدددددددل هللا مدددددددا كدددددددان مدددددددن حدددددددكواف حطلددددددد

                  وراق، وإ ددددددا األجددددددر يف                     السدددددديوات، ولتهددددددا حددددددت األ                                     بسدددددديوات ، فدددددد ن املددددددر  ال أجددددددر فيدددددده، لكندددددده لددددددط 
  .  46                                    القول ابللسان، والعمل ابأليدي واألقدامء.

                                                           
 .45 البي هالل العسكريالفروق اللغوية  - 44
 . 509: ص المرجع نفسه -45
 .18معجم الفروق اللغوية البي هالل العسكري ص  - 46
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                 املنهاج والشرعة:  -  18

                                                                        والفددددددرق بددددددني املنهدددددداج وال ددددددرعة كمددددددا ذكددددددره الراغددددددب يف تفسددددددريه فقددددددال: ءقيددددددل: قددددددال بعضددددددهم: 
                                                                               ال ددددددددرعة إحددددددددارة إىل الدددددددددين وهددددددددو ال ددددددددرال، واملنهدددددددداج: إحددددددددارة إىل الدددددددددليل الددددددددذي يتوصددددددددل إىل معرفتدددددددده 

 زن رن ٱُّٱ  :              فهههههههههي قولههههههههه   عههههههههها                               وقدددددددددد ر وي عدددددددددن ابدددددددددن عبددددددددداس أنددددددددده قدددددددددال               والتخصددددددددديص بددددددددده،

        :  ٤٨        املائدة:   َّ   ينىن نن من
ً
 دينا
ً
  .     وسبيال    

فاقتض ى ذلك أ  لكل  َّ  ينىن نن من زن رن ٱُّٱإ  قيل: كيف قال:    

 نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱٱ: واحد من األنبياء شريعة غير شريعة اآلخر، وقال في موضع

 نثىث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب

 فذكر أن  شرع لجميعهم شريعة   ١٣الشورى:  َّ اكلك يق ىق  يف ىف يث
 . .47واحدة

 

          علم وعرف:  -  19

 ١٤هود:  َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱقال  عا  :  

 ١٤٦البقرة:  َّ ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱٱُّٱٱوقال  عا  :

أحدها : أ  املعرفة تتعلق بذات الش يء ، والعلم يتعلق بأحوال  ، " ي  العلم واملعرفة فروق:ب

فتقول : عرفت أباك ، وعلمت  صالحا عاملا ، ولذلك جاء األمر في القرآ  بالعلم دو  املعرفة ، 

 ١٩محمد:  َّ هي مي خي حي جي ٰه ٱُّٱكقول   عا   : 

 َّ يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث ٱُّٱ:  عا   وقول  
٩٨املائدة:   

                                                           
 .)371-370ص  4تفسير الراغب االصفهاني ج  (- 47
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 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱ:   عا   وقول  

١٤هود:  َّ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ  

                     والعلههههههم : حثههههههور أحوالهههههه                                                             أمهههههها املعرفههههههة: ف ههههههي حثههههههور صههههههورس الشهههههه يء ومثالهههههه  العل ههههههي فههههههي الههههههنف  ،

                                                                      وصفات  ونسبتها إلي  ، فاملعرفة :  شب  التصور ، والعلم : يشب  التصديق .

الثاني : أ  املعرفة في الغالب تكو  ملا غاب عن القلب بعد إدراك  ، فإذا أدرك  قيل : عرف  ، أو  

يل : عرف  ، قال تكو  ملا وصف ل  بصفات قامت في نفس  ، فإذا رآه وعلم أن  املوصوف بها ، ق

 زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱهللا  عا   : 

 ٤٥يونس:  َّ ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ

 َّمي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن ٱُّٱوقال  عا   :  
٥٨يوسف:   

 جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱوقال :  

١٤٦البقرة:  َّ ين ىن من خن حن  

                                                           أن املعرفددددددة تفيددددددد متييددددددآ املعددددددروف عددددددن غددددددريه والعلددددددم يفيددددددد متييددددددآ مددددددا يوصدددددد     :              الفددددددرق الثالددددددث   
                                                                                 بددددده عدددددن غددددددريه ، وهدددددذا الفدددددرق غددددددري األول ، فددددد ن ذاف يرجدددددع إىل إدراف الددددددذات وإدراف صدددددفا ا ، وهددددددذا 

                                                       يرجع إىل ختليص الذات من غريها، وختليص صفا ا من صفات غريها .

                         املخاطددددددددب حدددددددديوا   ألندددددددده ينتظددددددددر       يفددددددددد                                           الفددددددددرق الرابددددددددع : أندددددددد  إذا قلددددددددت : علمددددددددت نييدددددددددا ،   
                                                                              : أن ختددددد ه علدددددى أي حدددددال علمتددددده   فددددد ذا قلدددددت : كرميدددددا أو حدددددجاعا ، حصدددددلت لددددده الفائددددددة ، وإذا    بعدددددد

                                                                 ا . اسددددددتفاد املخاطددددددب ، أندددددد  ألبتدددددده وميآتدددددده عددددددن غددددددريه ، و  يبددددددق منتظددددددرا ل ددددددكء                 قلددددددت : عرفددددددت نييددددددد  
                                                   آخر ، وهذا الفرق يف التحقيق إيضا  للفرق الذي قبله .

 عما                                                                   وهو فرق العسكري يف فروقه وفروق غريه : أن املعرفة علم بعني ال كء مفصال   :اخلاملالفرق 
، ف نه قال :  (صاحب املنانيل)، وهذا ي به فرق                           ف نه قد يتعلق ابل كء جممال   ،، خبالف العلمسواه

يستحيل عليه املعرفة إحاطة بعني ال كء كما هو ، وعلى هذا احلد : فال يتصور أن يعرف هللا البتة ، و 
ية ، فهو أك  من ذل  وأجل هذا الباب ابلكلية ف ن هللا سبحانه ال لا  به علما ، وال معرفة وال رؤ 

 َّ مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس ٱُّٱ، قال تعاىل : وأعظم
 ١١٤طه: 
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                                                انتفددددددداء تعلدددددددق املعرفدددددددة  كددددددد  املخلوقدددددددات حددددددد   ظهرهدددددددا ، وهدددددددو                     بدددددددل حقيقدددددددة هدددددددذا احلدددددددد :   
    .    48                                                      ال مل والقمر ، بل ال يصل أن يعرف أحد نفسه وذاته البتة.ء

 

             القطع والبرت:  -  21

٣٨املائدة:  َّ مه  جه ين ىن ٱُّٱقال  عا  :   

٣الكوثر:  َّ  مك لك اك يق ىق ٱُّٱوقال  عا  :   

 43                              املنع والتعطيل واالنتهاء واإليقاف                  القطع يف املعجم هو

          و      و                             األبرت: األقلو واألذلو املنقطع دابره، الذي ال عقب له.
50  .  

 

            الصد واملنع:  -  21

 َّ يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقال  عا  : 
 ٣٤األنفال: 

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱوقال  عا  : 

١١٤البقرة:  َّ رتيب  

                                  مينعدددددون النددددداس عدددددن قصدددددده، واملندددددع يكدددددون يف                                   الصدددددد هدددددو املندددددع عدددددن قصدددددد ال دددددكء خاصدددددة أي 
                           صدددددده عدددددن امليدددددل ألن احلدددددائط ال قصدددددد    :                                     لدددددذا يقدددددال : مندددددع احلدددددائط عدددددن امليدددددل، وال يقدددددال            ذلددددد  وغدددددريه

     قدددددال ،      52                                  عدددددن قصدددددد لقائددددد . والصددددد هدددددو الصدددددرف واملندددددع   :  أي   ،            صددددددين عدددددن لقائدددد    :         ، ويقولدددددون51  لدددده
  .  53 «                                                           يكون انصراف ا عن ال كء وامتناع ا عنه، وقد يكون صرف ا ومنع ا »        الراغب: 

 

                                                           
 وما بعد. 314ص  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ابن القيم، - 48

 لسان العرب مادة قطع. - 49

 ص.602الطبري تفسير  - 50
 .311الفروق اللغوية، العسكري ص - 51

 . 980ص المعجم الموسوعي أللفاظ القرآن الكريم - 52
 .بتصرف.275المفردات، الراغب ص - 53
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   َّ        نزَّل وأنزل:  -  22

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ٱُّٱٱقال  عا  :

 ٣آل معران:  َّ حي

                                ، فلدددددذل  قدددددال )ندددددآل ( والتنآيدددددل مدددددرة   كء             ا: حددددديوا بعدددددد حددددد                               قدددددال القدددددرطيب : ءوالقدددددرآن ندددددآل اوم ددددد
  .54       ء أنآلء   :         فلذل  قال   ،          دفعة واحدة        ايل نآال                      بعد مرة، والتوراة واإل

 

          نيب ورسول:  -  23

 يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱقال  عا  : 

 ٥١احلج:  َّ ىل مل

دددددكحن إليددددده ب دددددرال  جديدددددد   :             و       و         و الفدددددرق اجلدددددوهريو بدددددني الروسدددددول والنددددديبو     أي -     ل    و           ل حن                 هدددددو أنل الروسدددددول مدددددن أ وحل
ددددا     ل  ، أملددددا -                             و           و        د نددددة  وحددددريعة  جديدددددة  كاليهوديوددددة والنصددددرانيوة واإلسددددالم     و         حن                    ل  الندددديبو فلددددم ي ددددو حن لدددده ب ددددرال  جديددددد ، وإ ل

                              و                ل    و       ل        و       ل   ل       ب عدددددث لتقريدددددر حدددددرال مدددددن قبلددددده مدددددن الروسدددددل، وهدددددذا يفيدددددد أنل الروسدددددول أعدددددمل مدددددن النددددديبو  إذ إنل كدددددلل رسدددددول  
  و         و   و               حن     و                                             ندددديبو، ولدددديل كددددلو ندددديبو رسددددول، حيددددث ي ددددوححنى للروسددددول ب ددددرال  جديددددد  عددددالوة  علددددى تقريددددر مددددا جدددداء بدددده مددددن 

     و        ل حن                 حن              وي ؤكود ما ح رلالحن قبله دون أن ي بعحنث ب رال  جديد.    ،   و      و لنيبو ف يقرور           و               و   قبله من الروسل واألنبياء، أموا ا
55.  

 

    أ َّ  أ أ أ َّ   مأدَّ وأأأمأدَّ: 4 2

١١الطور:  َّ ين ىن نن من زن رن ٹٱٹٱُّٱ  

٧٩مرمي:  َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىهمهٹٱٹٱُّٱ   
ه مال 56 حن  حن    ل  ل   قحنددددددددالحن الرلاغلددددددددب   دددددددددحندالانحن اد  يفل ا بدددددددددوب  ددددددددو:   وحنأحنمال دددددددددحن مال دددددددداءحن اإلالل ثدحنددددددددر  محندددددددددا جحن دددددددددة         حن ال  حن    حن   حن  حن   الل ال حن     ل              حن حن ال حن ال حن   ال : أحنكال  ل حن  ل حن     بلفحناكلهحن

ا   . :  و د له ملنحن الالعحنذحنابل محندو ر وهل  حنالوحن   حن  ال حن و  ل   ال حن ال    ل  حنال حن           ل حن   ال حن حن  ل  حن و     وحنالالمحندو يفل الالمحنكال
                                                           

 . 4/5تفسير القرطبي  ج - 54

 .166ـ 165/ ص9روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج - 55
 301السيوطي ، اإلتقان  - 56
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ُ    العأمأُل وأالف ْعُل:  25  ْ ُ   أ           أ أ

 جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص ٹٱٹٱُّٱ

١٣س بأ:  َّ خك حك  جك مق حق مفخف حف جف مغ جغمع  

١الفيل:  َّ يك ىك مك لك اك يق ىق يف ٹٱٹٱُّٱ  

حن ل    ل حن   حن  حن  ل ل : ف األ  و ل  ل م ا ك ان  م ن  57قال الآرك ك   :   يد ع م ل ون  ل ه  م ا ي   اء  ،   مم  ا    حن  ال اد  ني م ان     و    ال ل حن  ل  حن حن     حنال حن      حن ال حن    حن  حن    حن   حن حن         لل  ام ت د 
اد ، و الث اين  خبالفه  و:   أ     تد   م ت د  حن  ال حن  ل  حن   ول حن  ل  حن   و    ل  ل ال ل حن      حن   ل  ل             حن حنال   حن ع م ل ت  أ ي د ين ا   أل  ن  خ ل ق  األ  ند ع ام  و الث  م ار  و الآ ر وال  اب  حن ل  حن ال حن   ال  حن  حن ال حن   حن حن حن  حن و حن ر  ك ي    فد ع ل  ر ب     حن ل حن ال  حن ال ل  حن     ل

ك ات  و قد ع ت  م ن  غ ري    لحن ال حن  ل   ال ل  ل       حن ال حن   حن حن    ص ح اب  ال ف يل   ،   ك ي    فد ع   حن  ل حن   ل ال حن حن  م  حن  حن حن ال  ل ال  حن الل ل  ر ب    ب ع اد   ،   ك ي    فد ع ل ن ا هب  م   أل  ند ه ا إ ه ال   حن  حن و حن  ل حن          حن ال حن   حن حن ال حن   لل ال   ل
أل  و ل  يف  قد و ل ه :   و ع م ل وا ا ا ع بد ر  اب  ء ،  و يد ف ع ل ون  م ا يد ؤ م ر ون    أ ي  يف  ط ر ف ة  ع ني   و هل  ذ  حن ل ل  ل   حن ال ل ل     حن حن ل      ب ط    ل  لحن  ل    لص احل  ات   ،    ال      حن  حن ال حن    حن  حن      ال حن    حن    حن ال  ل  حن ال حن ل  حن ال   حن لحن حن   حن  ل حن  ل ال

لث اين  يف  قد و ل ه :   و افد ع ل وا اخل    حن ال    حن  حن   ال حن ال   ح ي ث  ك ان  ال م ق ص   تد ي ان  هب  ا م ر ة  أ و  ب س ر ع ة ، و اب    ال حن   يد ر  ،       ال   حن   حن حن حن  حن حن  ال حن    حن   الل  ال حن  حن  لحن   حن ل    حن ال  ل   ال حن     حن ل  ل  ل  ل   حن ال ل ل     حن   ال حن       الحن ود  ال م ث ابد ر ة  ع ل يد ه ا، ال  اإل  
ت ب ق وا اخل  يد ر ات   ، و قد و ل ه :   و ال ذ ين  ه م  ل لآ ك اة  ف ا :  ف اس   ل    حن     حن ال    ع ل ون   ، ح ي ث    حن ال    حن  حن  لحن ال حن  حن  ل      حن حن   حن  حن    حن  ال حن ل       الحن  ال حن  ل     حن  حن ال         حن  ل ل  حن    ال  ل  ل حن  ل  حن ح ي ث  ك ان  مب  ع ىن  س ار ع وا ك م ا ق ال 

.   حن  حن   ال حن ال    حنال    حن  لحن   حن حن     ال حن    ل ال  حن الل   حن حن    ك ان  ال ق ص د  ا  ت ون  هب  ا ع ل ى س ر ع ة  م ن  غ ري   تد و ان 

 

ُ    اْلُقُعوُد وأاْْلُُلوُس:  26   ُُ ْ ُ  ُ   أ   ُ  ْ    

٥٥القمر:  َّ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٹٱٹٱُّٱ  

 مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك ٹٱٹٱُّٱ 
١١اجملادةل:  َّجن  

: قدحنوحناعلددددددد  الالبدحنيالددددددتل وحنالحن 58           قددددددال الآرك ددددددك   ا يد قحنددددددال  فل الثلدددددداينل وحنهللحنددددددذحن ددددددا فليددددددهل ل بالددددددثم خبللددددددالحن حنولل  للمحن حن ل    ل حن   ل  ل    ال م  لل حن ل    ل  ل  حن لحن حن      حن       حن حن  ل     ال  حن ال ل  حن حن : فحندددددداألال    حن  ال
لحن الالم ل دددددددد

حننل جمحنحنددددددددالل : قحنعليددددددددد ه  ألل للدددددددد ل وحنالحن يد قحنددددددددال  للدددددددديل  الالمحن : جحن ددددددددا وحنيد قحنددددددددال  ددددددددا وحنل بالثلهحن : جحنوحناللس دددددددده  للل آ وملهحن  حن   ال      يد قحنددددددددال 
حن ل  حنحن  ل   ل وفل     حن      حن حن  ل      ل      ل حن   حن   ال ل حن   حن    حن      حن ل      ال حن ل ل  حن حن     حن      حن ل       ل

فل  دددددددا التلخال دددددددتحنححنبو فليهحن دددددددارحنةل إلىلحن أحننلددددددده  الحن    ال حن حن و  ل  حن     ل ال ل ي سال ق    لل اللححن ددددددددال عحنددددددددل صل حنولل  يفل قولددددددده:   محنقال دددددددتد عالمللحن األال ا اسال حن ل    ل          حن ال حن ل  ل ال      ل الل حن  حن ل  ل حن  حن ل    حن يددددددد   وحنهللحندددددددذحن      حن لحن حن    ال    ال ل حن   ال
ري ا.  حننله    اللحنل  فليهل نيحنمحناان  يحنسل فل   تدحنفحنسلح وا يفل الالمحنجحنالللل  ألل حن ل     ال حن    ل  ل  حن حن     حن ل     نيحنوحنالحن لحنه  خبللالحن   حن حن  حن  حن    لل حن ل     حن حن ل      ل   ال حن حن  ل ل   ل

، واجللدددددوس يكدددددون مدددددن                 ال      ل  حن  ال     ل      ال      حن   ومدددددن الفدددددروق بدددددني الالق ع دددددودل وحناجلال ل دددددوسل أن الالق ع دددددودحن ال                                   يكدددددون إال مدددددن قيدددددام 
.          اضطجاال 

                                                           
 .302المرجع نفسه  - 57
 .(366/ 2اإلتقان في علوم القرآن )السيوطي،  - 58
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ددددددنال س ددددددفالل  إىلحن ع لالددددددو  53 حن  حن        قحنددددددالحن الفيددددددومك نالتلقحنددددددال  مل ددددددوحن االل ددددددر  الالق ع ددددددودل فحندددددد لنل اجلال ل ددددددوسحن ه     حن  ال        حن  ال     ال      ل  حن ل ل   ال     حن    حن   ل ال ل حن     ل ال    ال     حن    ال   : وحناجلال ل ددددددوس  غحنيدال
ئلددددمم  ددددوحن انحن ددددنال ه  حنوللل يد قحنددددال  للمحن ددددنال ع لالددددو  إىلحن س ددددفالل  فدحنعحنلحنددددى األال نالتلقحنددددال  مل ددددوحن االل حن ل ل     حن     ل حن ال    حن  حن ل م وحنالالق ع ددددود  ه  للددددلال وحنعحنلحنددددى  حن  ال           حن   ل ال ل حن     ل ال    ال     حن    ال     حن حن حن    ال دم اجال دددداجل  حن ال  حن  ل م   ال ل ال  حن حن حن  أحنوال سحن

 .     ل  ل     حن     ل حن ال    حن  حن  ل م     ال   ال  الثلاينل يد قحنال  للمحننال ه وحن قحنائلمم ا قدالع دال

                                                       : حكدددددى لندددددا النضدددددر بدددددن تيدددددل أنددددده دخدددددل علدددددى املدددددأمون عندددددد مقدمددددده مدددددن 60          وقدددددال اخلطدددددا 
                                                                    ل بدددددني يديددددده وسدددددلم  فقدددددال لددددده املدددددأمون اجلدددددل، فقدددددال:   أمدددددري املدددددؤمنني مدددددا أان مبضدددددطجع    ث ددددد       حن مدددددرو، فمحن 

                              قال: قل اقعد. فأمر له جبائآة.                         فأجلل، قال: فكي  تقول 

 

               النعمة، النعيم  -  27

 من خن  حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
١١١البقرة:  َّ حي جي يه ىه مه جه ين ىن  

٣٨املعارج:  َّ هئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ٹٱٹٱُّٱ  

ٱ   

كل )نعمة( يف القرآن إ ا هك لنعم الدنيا على اختالف أنواعها، يطرد ذل  وال يتخل  يف  
أما صيغة )النعيم( فتأا يف البيان القرآين بداللة إسالمية، خاصة بنعيم ، استعماهلا، مفردا ومجعامواضع 

 .61ااخرة يطرد هذا وال يتخل  يف كل آ ت النعيم وعددها ست ع رة آية

 

ْ    ب ألأى وأن أعأْم:  28      أ أ   أ  أ أ

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٹٱٹٱُّٱ
 زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئّٰ ِّ
١٧١األعراف:  َّ مت  

  : يحنةل أحننله  قحنالحن   .62 «  حن حن ال  حن حن حن    ندحنعحنمال لحنكحنفحنر وا  :  حن ال  حن      لحنوال قحنال وا  »      حن ل   ال ل  حن ل     ل  حن ل ل   ال حن ل  حن ل    حن  حن  يروف عحننل ابالنل عحنبلاس  يفل هحنذلهل ااال

                                                           
 .(105/ 1المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ) - 59
 .(31بيان إعجاز القرآن )ص:  - 60

 .235إلعجاز البياني للقرآن/  - 61
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  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حيجي يه ىهمه جه ين ىن من خن

٤٤األعراف:  َّ ٍّ ٌّ  

ددددددددك63   حن    ل     قددددددددالحن الرلاغددددددددب    ، وندحنعحنددددددددم يقددددددددال     ،    حن حن   حن       ل ال : بدحنلحنددددددددى رحند  للندلفال ددددددددك  ن  بندحنفال ددددددددرتحن ددددددددتلفالهام  م قال  ل يفل    :     م   ال ل ال        ال حن      حن ال       حن حن        وجددددددددوابم السال
دددددده، فحندددددد لذا قد لالددددددت ندحنعحنددددددم فدددددد قالرارم  ددددددوحن رحندو لكحنالمل ، فحندددددد لذا قيددددددلحن: محنددددددا عنالدددددددلي حددددددكءم، فق لالددددددت  بدحنلحنددددددى، فدحنه  ددددددتلفالهامل    ال ل ال   ل   حن ل      حن   حن    ال ل     م      ال     حن حن     حن   حن  حن و   حن  ل    حن ل       ال    حن حن     ال   م االسال

دددددا رجدددددوالم عحندددددن اجلحن 64    حن   حن ال  ل و وقدددددالحن األحننيالهدددددرليو   ،   ال حن منالددددد حن  ددددددل أللل دددددل ابجلحنحال دددددا صدددددارحنتال بدحنلحندددددى تدحنتلصل ،     ل     حن ال   حن حن    حن ل ل    حن ال ل   ل      م  حن    حن : إ ل قليدددددقل ددددددل إلىلحن التوحال  ال ل  ل حن    و ال ل  ل  حال
، وحنإلذا قددددددالحن  ددددددوفحن بحنددددددلال أحنب ددددددوفحن : محنددددددا قددددددامحن أحنخ  للدددددد حن دددددددل كقحنوال ددددددبليل ها أحننال  الا بدحنعالدددددددحن اجلحنحال ددددددوحن مبنالآللحنددددددةل بحنددددددلال، وبحنددددددلال سحن   حن   حن   ال ل حن ل  حن ال    حن ال  حن ل       حن ال  ال    حن ال حن   حن ال ل   حن ال ل حن   حن     حن  حن    حن  حن ال  حن    حن   حن ل      حن فدحنه 

ددددلل أحنال تحنقددددوم   فدحنقحنددددالحن لحندددده : بدحنلحنددددى، أحنرادحن: بحنددددلال أحنق ددددوم ، فددددآاد وا األللدددد حن علددددى بحنددددلال ليحسددددن ال ددددل  للرلج  ددددكوت     ل        ل   ل  حن   حن        حن حن  حن  حن      حن حن    حن   حن   حن ال  حن                  ل حن      حن ال         الرلج   و     سو
ا  ددددددذحن ددددددا، ألنلدددددده لحنددددددو قددددددالحن بحنددددددلال كددددددانحن يتوقلددددددع  كحنالمددددددا  بدحنعالددددددد بحنددددددلال، فحنددددددآاد وا األللدددددد حن ليددددددآولحن عحنددددددن املخاطددددددبل هحن هحن  حن حن  ال حن     ل   حن     حن  حن ال    حن     ل    حن       حن ال   حن ال   حن          ل حن      حن  حن        ل  حن حن  عحنلحنيدال

    ل  و   التلوهوم. 

 

                السبيل ، الطريق  -  29

٣٣الرعد:  َّ جي ٰه مه جه هن من خن حن جنمم  خم حم ٹٱٹٱُّٱ  

٣٤األحقاف:  َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٹٱٹٱُّٱ  

                               الطريق اليت فيها سهولة فهو أخص.         : السبيل 65          قال الراغب 

 

  :        جاء، أتى  -  31

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي ٹٱٹٱُّٱ

٧١يوسف:  َّّٰ  

٦٤احلجر:  َّ مب خب حب جب هئ ٹٱٹٱُّٱ  

                                                                                                                                                                      
 .(312/ 1التسهيل لعلوم التنزيل ) - 62
 .(146المفردات في غريب القرآن )ص:  - 63
 .(213/ 37تاج العروس ) - 64

 .301السيوطي، اإلتقان  - 65
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                                            : اإلتيان جمكء بسهولة فهو أخص من مطلق الكء.66          قال الراغب 

 

  :  َّ غريَّ        بد ل،  -  31

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
 ٰر ٰذيي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن حن

 َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
١٥يونس:   

 خب حب جب هئمئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٹٱٹٱُّٱ
 خص حص مس خسحس جس مخ جخ مح جح مج حج  مثهت مت خت حت جت هب مب
١١الرعد:  َّ خض حض  جض مص  

                       وهدددددددو التبدددددددديل يف الدددددددذات أو    ،                                                قدددددددال أبدددددددو حيدددددددان: املطلدددددددوب أحدددددددد أمدددددددرين إمدددددددا إنيالتددددددده ابلكليدددددددة
  .  67                    اإلتيان بغريه مع بقائه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .301 المصدر نفسه - 66
 .6/23ج البحر المحيطأبو حيان،  - 67
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 خامتة

دددددددددا بقيدددددددددت يف البحدددددددددث نيوا                                            ل                    لددددددددديل املقصدددددددددد مدددددددددن هدددددددددذه اخلامتدددددددددة إغدددددددددالق ابب البحدددددددددث، فرمبل
                                                                        غامضددددددددة  تدددددددداج إىل إيضددددددددا ، أو أفكددددددددار انقصددددددددة  تدددددددداج إىل تكميددددددددل، وهددددددددذا أمددددددددر طبيعددددددددك يف إطددددددددار 

  .                        غيض من فيض، وقليل من كثري               البحث ما هو إال       يف هذا   ه  ت         ، فما قدم            البحث العلمك

                               ول                             يف هددددددذه اخلامتددددددة حصددددددر الفوائددددددد الدددددديت ت ددددددكولل غددددددىن  للمتلقددددددك، لكولددددددا ختتلدددددد  مددددددن    ن     وال ميكدددددد
له من نتائج تتلخلص يف ااا:      و  متلقو                                ول                ل        إىل آخر، ولكن ما ميكننا أن نسجول

                ه ببحددددددث ذي صددددددفحات     صددددددار       كددددددن اخت   ال مي   ،                                ددددددد أن  ددددددث الددددددرتادف واسددددددع مت ددددددعب املسددددددائل 1
        معدودة.

                         ، فدددددددال تدددددددرادف فيددددددده، وإ دددددددا لكدددددددل            يدددددددة والبالغيدددددددة                                     دددددددد أن القدددددددرآن الكدددددددرمي دقيدددددددق يف دالالتددددددده اللغو  2
  .                    مفردة سياقها اخلاص هبا

  ،                                                                         ددددددد أن معرفددددددة الفددددددروق اللغويددددددة بددددددني املفددددددردات لدددددده ألددددددر كبددددددري يف فهددددددم مقاصددددددد القددددددرآن الكددددددرمي 3
                      ومعرفة إعجانيه البياين.

    فهدددددددم                  ودراسددددددتها تعددددددني علددددددى    ،                                             ددددددد أن ظدددددداهرة الددددددرتادف تدددددددل علددددددى غددددددىن لغدددددددة القددددددرآن الكددددددرمي 4
           لغة العرب        غوامض

                  وصددددددددنفها ضددددددددمن األلفدددددددداظ    ،                                                ددددددددد أنيال البحددددددددث التددددددددوهم وااللتبدددددددداس عددددددددن املفددددددددردات املرتادفددددددددات 5
  .         املتباينات

                                                                 ومدددددددن خدددددددالل مدددددددا تقددددددددم مدددددددن أقدددددددول كدددددددل مدددددددن علمددددددداء الفدددددددريقني تبدددددددني   أن مدددددددا ذهدددددددب إليددددددده 
                                                                            معارضددددددو الددددددرتادف يف القددددددرآن الكددددددرمي هددددددو القددددددول األرجددددددل واألقددددددرب إىل الصددددددواب، وذلدددددد  ملددددددا ذكددددددروا 

                                                         أن اإلحدددددددارة املفهمدددددددة إىل ال دددددددكء الواحدددددددد أكثدددددددر مدددددددن مدددددددرة يعتددددددد  عبثدددددددا ،       أمسهدددددددا     ، مدددددددن             مدددددددن أدلدددددددة قويدددددددة
      املرجددددع                                                                             ويتندددداقض مددددع حكمددددة الواضددددع، هددددذا يف اللغددددة العربيددددة، فكيدددد  بدددده يف القددددرآن الكددددرمي الددددذي هددددو 

                                                         ومدددددددن خدددددددالل األلفددددددداظ القرآنيدددددددة الددددددديت   سدددددددردها يتبدددددددني أن لكدددددددل كلمدددددددة مدددددددن                        للغدددددددة العربيدددددددة وأساسدددددددها، 
                                  معىن جديدا  يغاير غريها من الكلمات.                   كلمات القرآن الكرمي 
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                                البحددددددث، وال يسددددددع  املقددددددام إىل ذكددددددر مجيددددددع       يف هددددددذا       إليهددددددا    ت                        هددددددذه جممددددددل النتددددددائج الدددددديت توصددددددل
  ل أنل           فيمدددددددا أرف                          ول    وتبقددددددى النتيجددددددة األهددددددم مددددددن كددددددلول ذلدددددد     ها،  ت              وااراء الدددددديت انق دددددد   ،  هددددددا ت              القضددددددا  الدددددديت عاجل

  .                لغة القرآن الكرمي          يصب يف فهم       البحث     هذا 

                                                بدددددذلت قصدددددارف جهددددددي بفضدددددل مدددددن هللا سدددددبحانه وتعددددداىل إلمتدددددام هدددددذا     لقدددددد   :   ول           ويف اخلتدددددام أقددددد
ددددددحنت فيددددد                                                                 البحدددددث ، حمددددداوال  نقدددددل آراء العلمددددداء حدددددول ظددددداهرة الدددددرتادف يف القدددددرآن الكدددددرمي،    مدددددن    ه      ل حن    فمدددددا وجل

                         ل           ل                 بفضدددددددل  منددددددده سدددددددبحانه وتعددددددداىل، مثل بفضدددددددل مدددددددن عللمددددددد  وأرحددددددددين يف مسدددددددريا    ك           ل     جواندددددددب إ ابيلدددددددة، فهددددددد
دددددا هدددددك أخطددددداء    ،         التعليميدددددة دددددد فيددددده غدددددري ذلددددد ، ف  ل     و            ل                    ل                 ل           وأخدددددصو مدددددن أحدددددرف علدددددكل يف هدددددذا البحدددددث، ومدددددا وجل

            ل    ل                 ال حول وال قولة إالل ابهلل العلك العظيم. ف    ول                متعلولم  وعثرات طالب، 
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 املصادر واملراجع

                  القرآن الكرمي.

 1374ه(، لسان العرب، دار صادر، ودار بريوت، لبنان، 711ابن منظور )ت   
 م.1335ه/

نباري حممد بن القاسم، األضداد  قيق: حممد أبو الفضل ابراهيم، دائرة املطبوعات والن ر األ  
 م.1360يف الكويت، 

 م.1352، مطبعة البيان العر ، القاهرة، 2أنيل، ابراهيم، يف اللهجات العربية،    

عو ، دار الفضيلة،  البابيدي، أمحد بن مصطفك، معجم أمساء األحياء،  قيق أمحد عبدالتواب
 م.1300القاهرة، 

، املكتبة العصرية، بريوت، 3الثعاليب، أبو منصور، فقه اللغة وأسرار العربية،  قيق  سني األيو ،  
 م.2001ه/ 1421

 م.2001ه/ 1421حسام الدين، كرمي نيكك، اصول ترالية يف اللسانية احلديثة، مكتبة النهضة املصرية، 

            و     و        و                                و    املن أة العام ة للن  ر و الت ونييع و اإلعالن، طرابلل، ليبيا، الط بعة     و                 الل غة واتريخ الكتابة،حا ، عماد، فقه 
 1382األوىل، 

                                         و                                      اخلطا . بيان اعجاني القرآن،  قيق حممد خل  ا   امحد، وحممد نيغلول سالم، دار املعارف مبصر، 
 م.1376، 3 

 ابن حنظل. دريدير، علك، أسرار الرتادف يف القرآن الكرمي، دار  

 ه.1361، املطبعة األمريية ببوالق، مصر، 1سيبويه، الكتاب،    

ه(، املآهر يف علوم اللغة وأنواعها،  قيق حممد امحد جاد املو ، 311جالل الدين )ت ، السيوطك 
 وآخرون، دار الفكر، بريوت، د.ت.

 م.1363، بريوت، ه(: التعريفات، مكتبة لبنان، د.ت816ال ري  اجلرجاين، علك بن حممد )ت
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، مكتبة املعارف، بريوت، 1ه(، الصاحيب،  قيق عمر فاروق الطباال،  363محد  )، أفارس 
 م.1333ه / 1414

 م.1387ه/ 1408، مكتبة اخلااك، 3عبدالتواب، رمضان، فصول يف فقه اللغة،  

 ة، بريوت، د.ت.العسكري، ابو هالل، الفروق اللغوية، حققه حسام الدين القدسك، دار الكتب العلمي

 م.1382ه/ 1402عمر، امحد هتار، علم الداللة، مكتبة دار العروبة للن ر والتونييع، الكويت، 

بني التنظري والتطبيق، دار الفكر املعاصر، بريوت،  املنجد، حممد نور الدين، الرتادف يف القران الكرمي
 لبنان.

 اجملالت احملكمة

 .م2006حتاء  -العدد الثالث  -السنة األوىل  -داهبا حامد صدقك، جملة اللغة العربية و آد 

 

 

 
 


