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 ***************************** 

*

الحمد هلل رب العالمين الذي خلق اإلنساااااان  للمي ال يانص ةالاااااا   ةالسااااا   
 لى أشاااااااارأ الخلق أدمعين ساااااااايدنا محمدص الم عة  رحم  للعالمينص ة لى  لي 

 ةاح ي ةسل  تسليمًا كثيرًا م اركًا فيي. أما  عد:
لكري  اللغ  العر ي ص ة زز منزلتها  نزةل القر ن ا س حاني ةتعالى اهللفقد كرل  

 هاص فاكتملت  ي لفظًاص ةدالل ص ةحملت رساااال  انسااااني  م ااامةنها اااا   الفردص 
 ةالدما   في الدنياص ةالف   في اآلخر .

لتةلأ  -ةنظرًا الى ما كان للد ة  اإلسااااااااااااا مي  من   ل   ق اااااااااااااي  الدالل 
  فقد ااااار  حثها  ااارةر  - لى اساااتعمالهاص ةفه  المراد منهااألفراد ةالدما ات 

 يقت يي الفه   ةاإلفها   ين المتكل  ةالمخاطب.
 اهللر ااااااةان  -ةف اااااال الساااااا ق في جذا ال ح  رادة الى الاااااااحا   األةا ل

لحادته  الى فه  الدالل  المتعلق   شاااااااااااااار  ألفاظ  ريب القر ن من اللغ   - ليه 
                                                           

 دامع  المرلب / كلي  اآلداب  - *
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ي جذا المدار اشتهر نفر منه   شر  ة يان معاني الفاحىص ةالشعر العر يص ةف
الكلمات القر ني  مثل: ُأَ يل  ن كعب في المدين ص ةا ن مساااااااااعةد في الكةف ص ةا ن 

الى  لماء المساااالمين من نحةيينص  -فيما  عد -  اس  مك ص ةالف اااال مةاااااةل
ةلغةيينص ة   يينص ةأاااااااااااااااةليينص لدهةدج  العظيماا  في  حاا  الااداللاا   خاادماا  

 ين ةاللغ .للد  
ةمن أج  دةا ي اختياري ال ح  في جذا المة ااااااااااااةل ارت اطي  اللغ  العر ي  
التي تاااااااااااااااةل المفاجي ص ةالماااااااااااااااطلحات العلمي ص ةالفني  الدليق  المةاك   لرة  
العارص ةتطةره الح اريص ةاتاالي  اللفظ القر ني العر ي الم ين الذي يتارأ 

 في الدالل   كل اةرجا.
مة اااةل ةاااافي اساااتقرا يص يساااتمد مادتي من مااااادر ةمنهدي في  ح  ال

ةمرادة متنة    منها الكتب التراثي  القديم ص ة خاااااا  كتب التفساااايرص ةالمرادة 
 الحديث .

جذا ةلد را يت االختاااااااااار في تةثيق جةام  ال ح ص تاركًا التفااااااااايل في 
اتسااااالل  الم ال في      فهرس الماااااااادر ةالمرادة. ةلما كان  نةان ال ح  :

 ص فقد داء في مقدم ص ةمة ةلص ةخاتم .لفربيم)اللفظ القرآي  أي وذجاًل(ا
 ففي المقدم   ر ت أجمي  دراس  الدالل ص ةمنهج الدراس ص ة نةانها.

ا المة ااااااااااااااةل فتنااااةلااات فياااي مفهة  الاااداللااا ص ةالةدةه التي تمثلااات فيهاااا  أماااا
رك ص تكالاااةتص ةالتاااريأص ةالمعنى النحةيص ةالمشااترظ اللفظيص ةالاااي  المشاا

ةالعاااادةل  ن لفظ الى  خرص ةالدمة  ين ألفاااااظ مت ااااايناااا  الااااداللاااا ص ةالحااااذأص 
 ةالت مينص ةالتقدي  ةالتأخير.

 أما الخاتم  فت منت أج  النتا ج.
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مااااااااادر  - فتح الدال  لى األفاااااااااح -الداللُ  لغً : اْلِهَدايُ  ةال ياُنص ةالدالل 
ص يدلص َدالَلً ص ةاساااااااااااااا  الفا ل: دال   ص ةدلاي  ليي دالل ص ةدلةل  فاندل: ساااااااااااااادده دلا

 .(1)اليي
َيال َأيَُّهال  ةفي القر ن الكري  داءت  معنى اإلرشااااااااااااااااد ةالهداي ص لال تعالى:

َجالَرٍة ُتْيِجيُكْم ِ ْن َعَذاٍب أَِليمٍ  [ص 10] الاااااااااااااااأ:  الَِّذيَن آَ ُيوا َهْل َأُ لُُّكْم َعَل  ِت
ْل ... ةلةلااااي تعااااالى: ْْ هاااَ اللاااَ ُ  َ قاااَ ُ  َلُكْم َوُهْم لاااَ ٍْ َيْكُفُلوياااَ ِل َبياااْ َأُ لُُّكْم َعَل  َأهاااْ

ُنونَ  ُتَف َ َتُقوُل َهْل َأُ لُُّكْم  [ص ةلةلي تعالى:12أل القااااا :َيالصاااِ ُْ ِإْذ َتْ شاااِ  ُأ
 [ص40]طي:َعَل  َ ْن َيْكُفُل ...

ففي جذه اآليات تأتي الدالل   معنى لغةي أساسي ةاحدص م مةن الدالل  فيي 
 لهداي  الى الطريق السديدص ةاإلرشاد اليي.ا

نا المعاني جي الغاي  من كل تركيب أساالة يص لال الم رد:))فكل ما ااالح  ةا 
 .(2) ي المعنى فهة ديدص ةكلل ما فسد  ي المعنى فمردةد((

ةارت اط ماااااااطلح الدالل   المعنى ةاسااااااة االسااااااتعمال في مااااااانفات العر ي  
ف ي جذا الاااادد:))يتعين النظر في دالل  األلفاظ  لديمًا ةحديثًاص لال ا ن خلدةن 

ةذلظ أنا استفاد  المعاني  لى اإلط ق من تركيب الك    لى اإلط ق يتةلأ 
 .(3) لى معرف  الدالالت((

                                                           
 القامةس  المحيطص الفيرةز  ادي:) دال(.( 1)

 . 311: 4المقت بص الم ردص تحقيق محمد   يم ص  ( 2)

 .410مقدم  ا ن خلدةن :  (3)
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الااذي ياادرس المعنىص أة ذلااظ الفرل  ةلااال أحمااد مختااار  مر اناهااا:)) العل 
الااذي ياادرس الشاااااااااااااارةط الةادااب تةافرجااا في الرمز حتى يكةن لااادرًا  لى حماال 

 .(1)المعنى((
ةللدالل  اااااااااااااااةر تتمثل فيهاص منها: اللفظي ص ة ير اللفظي ص ةالة ااااااااااااااعي ص 

 ةالط يعي ص ةالعقلي .
فاللفظي  ما يكةن الدال فيها لفظًاص ة ير اللفظي  ما ليست كذلظص ةالة عي  
كدالل ) أنس(  لى مسااااااماه. ةاللفظي  الط عي  كلفظ)أ (  لى ةدة في الدساااااا ص 

 ةاللفظي  العقلي  كدالل  المسمةل من ةراء حادز  لى ةدةد ال فظ.
ص بص ةاإلشاااااراتأماا دالل  اللفظ الة ااااعي فكدالل  الخطةطص ةالعقةدص ةالنااااا

ةالدالل  الط عي  كحمر  الةدي دالل   لى الخدلص ةااااااااااااااافرتي دالل   لى الةدل 
ةالخةأص ةأماااا الاااداللااا   ير اللفظيااا  العقليااا  فكاااداللااا  الااادخاااان مثً   لى ةدةد 

 .(2)النار
ةيمكن القةل من السااا ق انا للدالل    ل   المعنى ةالتةسااة فيي ةلة اااعب 

لا م اااحثهمااا متااداخلاا ص حتى انا ك   منهمااا تحااديااد الفرق الاادليق  ينه مااا  ألنا دااُ
 يأخذ مسمى اآلخر.

ةللتةساااااااة في العر ي  ارت اط ةثيق  المعاني فيها  ألنا المعاني جي الااااااااةر 
الذجني ص أة الااااااةر الحااااااال  في العقلص ةمن حي  اناها تقااااااد  اللفظ ساااااميت 

  تطلق  لى دراسااااااا  المعنىص أنا الدالل (3)معنىص ةيرى  عض ال احثين المحدثين
أي: جي الاةر  الحاال  في الذجن  ن األشياء المةدةد  الظاجر  للعيانص فكل 

                                                           
 .11 ل  الدالل :( 1)
ينظر كتاب الكلياتص معد  في الماطلحات ةالفرةق اللغةي ص أل ي ال قاء الكفةمي:  (2)

691. 
 .11أحمد مختار  مرص  ل  الدالل : (3)
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شايء لي ةدةد في خار  الذجن تحاال لي ااةر  اذا أدرظ  الذجنص ف ذا ما   ار 
 ن تللظ الااااااااةر  المدرك  لا  اللفظ في افها  الساااااااامةص فيااااااااير للمعنى ةدةدًا 

ص ةللتركياااب الاااداللي في العر يااا  المرت ط (1)لفااااظ  لياااي خر من دهااا  داللااا  األ
  المعنى ةدةه منها:

 
1- :  الصْو

 
ةجة أج  ةحد  في اللغ   ألناي العنار األساس في سياق الك  ص ةالدراسات 
اللغةي  ل  تقتااااااااار في  حثها للاااااااااةت من حي  المخار  ةالااااااااافاتص  ل امتد 

ي اخت أ القراءات القر نياا  ف ال حاا  ألثره في الااداللاا  اللغةياايص كمااا الحااال في
لفظ) ملظ ية  الدين(ص ة)مالظ ية  الدين(ص لال ااااااااااااااااحب الكشااااااااااااااأ  ن ةدةه 
القراءات ة للها: ))انا للاااااااااااااةت دالل   ألنا جذه الرمةزص أي: األاااااااااااااةات جي 
ألفااظ تع ر  ن المعاانيص أ)ماالاظ(  ااأللأ يادل  لى االختااااااااااااااااا   االملاظص 

لةل القيسي  ن ةدةه  -ص ةأكدا (2)ةالر ة ي (( ة)ملظ(  غير ألأ يدل  لى السياد 
الشاااايط الطاجر ا ن  اشااااةر في مقدم  تفساااايره ةجة يشااااير الى  -القراءات ة للها

فااااا ااااد  تعاااادد القراءات أنا ))اخت أ الُقراء في حرةأ الكلمااااات مثاااال: مااااالااااظص 
ةملظ...من جذه الده  لها مزيد تعلق  التفسااااااااااااااير  ألنا ث ةت أحد اللفظين في 

                                                           
ينظر منها  ال لغاء ةسرا  األد اءص أل ي الحسن القرطادنيص تح: محمد الح يب ( 1)

 ..18 الخةد :
الكشأ  ن ةدةه القراءات الس ة ة للها ةحددهاص أل ي محمد مكي  ن أ ي طالب  (2)

 . 26: 1القيسي 
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  لااااد ي ين المراد من نظيره في القراء  األخرىص أة يثير معنى  يره. ةألنا لراء
 .(1)اخت أ القراءات من ألفاظ القر ن ُيكثر المعاني في اآلي  الةاحد ((

ال َأْن َجالَء  تعااالى اهللةيظهر أثر الاااااااااااااااةت في الااداللاا  كمااا في لةل  َ َل َّ
يُر أَْلَقالُ  َعَل  َوْجِهِ  َ الْرَت َّ  يرًا اْلَبشااِ [.فالنحا  يعر ةن لفظ )أن( 96]يةسااااأ: َبصااِ

ص مة ))أنا في جذه الزياد  لةنَا من التااااةير لة حذأ من (2)في اآلي  حرأ زا د
ص ةالمراد من التاااةير راااد الفااال (3)الك    لذجب  كثير من حسااني ةرة تي((

 - هما الس  لي- ين ليا  ال شير ةمدي يص لل عد الذي كان  ين يةسأ ةيعقةب 
ةفي ذلظ يترسااااااااااا    )) كأناي كان منتظرَا  قلق ةا اااااااااااطرابص ت كدجما ةتااااااااااااأ 
 الطرب ِلمقدمي ةاستقرارهص نا  جذه النةن في الكلم  الفاال صةجي)أْن( في لةلي:

 . ))(4)َأْن َجالءَ 
ةتتعدد ةتتنةل القي  الاةتي  في القر ن الكري ص  تعدد ناةاي مة مستةيات 
اللغااا  كلهااااص ففيماااا يتعلق  دااااناااب حكاااايااا  الاااااااااااااااةت لمعنااااهص ةداللتتااايص مثااال: 

ون ْم الَِّذيَن َكَفُروا َلُهْم َيالُر َجَهيََّم َا ُيْقَض  َعَلْيهِ   ص في لةلي تعالى: َيْصَطِرُُ
فَّ  َُ طَ َ َيُ وُتوا َوَا ُي وَن ُف َعْيُهْم ِ ْن َعَذاِبَهال َكَذِلَف َيْجِزي ُكلَّ َكُفوٍر َوُهْم َيصاااااااااْ ُُ ِر

الِلًنال َ ْيَر الَِّذي ُكيَّال َيْفَ ُل َأَوَلْم ُيَفْ ْرُكْم َ ال َيَتَذكَّ  ِرْجَيال َيْفَ ْل صااااااَ ُْ ُر ِ يِ  ِ يَهال َربََّيال َأ
يرٍ َ ْن َتَذكََّر َوَجالَءُكُم اليَِّذيُر َ ُذوُقوا َ  َ  -36] فاطر:       ال ِللظَّالِلِ يَن ِ ْن َيصااااِ

37  .] 
فلة أ دلت كلم  )يااااطرخةن(  كلم  أخرى مثل: ياااايحةنص أة يساااتغيثةنص 
أة يااااااااااااااارخةن لن يااااااأتي المعنى الاااااادليق الااااااذي تنقلااااااي ةتاااااادل  ليااااااي كلماااااا  

                                                           
 .55: 1التحرير ةالتنةيرص (1)
 .159: 4أة ح المسالظ الى ألفي  ا ن مالظص ا ن جشا .  ينظر: (2)
 .163ا داز القر ن ةال     الن ةي ص ماطفى اادق الرافعي:  (3)
 .164 -163ا داز القر ن ةال     الن ةي ص ماطفى اادق الرافعي: ( 4)
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)ياطرخةن(صةذلظ ألن داللتها من ايقا ها ارا   دهد ةمشق ص ةاستعملت في 
 لى دهد المساااتغي   ااااةتي  غاي  ما يقدر  ليي من الدهد في االساااتغاث  لتدل 

الايا   ال كاء ةالنةا ص ةأن الكلم   هذا التركيب تاةلر   يقا ها الاةتي  لظ 
الاااااااااااااارا  المختلط المتداةب في كل االتداجاتص الااااااااااااااادر من الحنادر التي 

 تريحةنصسأجمل أاحا ها المعذا ةنص ف  ج   العذاب يمةتةنص ةال يخفأ  نه  في
 فه  في النار ياطرخةن. 

ةجكذا يت اااح أن اخت أ النغ  ةالااااةت في القراء  يساااه  في رسااا  الدالل  
 في النفس ةالعقلص ةيدفة الى التأثر ةالتأثير من خ ل سمال نغ  اللفظ.

 
 ال في  الينوي:  -2

 
ةالمعنى النحةي جة تنظي  المعااااني في نفس المتكل  حتى ينطقهاااا كلماااات 

ةجذا  ةجذا مسااااااند الييص ةجذا مسااااااندص ةجذا حرأص جذا اساااااا  ةجذا فعلص منظةم ص
أة ي ةجذا حال أة  أةفييص ةجذا مفعةل الييص ةجذا م ااااااااااااااااأ الييص م ااااااااااااااااأص

ةاإل راب ةالرت   ةالقرين  من أ رز األساااس المتعلق   المساااتةى الداللي   (ص1)تمييز
 ألنها تحدد دالل  الكل .

  ع ار  من المتكل  للحااااةل  لى داللفلإل راب شاااكل معين يقت ااايي  ناء ال
معين ص ةلذلظ اجت  النحا   دالل  المعنى النحةيص مرا ا  لما يدل  ليي اللفظ من 
دالل  في  ناء األسلةبص ةمن جنا كان للحركات اإل را ي  دةر في ارت اط مدلةل 

دلةل الماا الكلماا  ةتحاادياادجااا من الدملاا   ألنهااا ت ين الماادلةل الةظيفي للكلماا ص ال
َوَ ال َيْفُزُب َعْن َرْبَف ِ ْن ِ ْثَقالِل  تعالى: اهلل. ةيت ااااااح ذلظ في لةل ( 2)المعدمي

                                                           
   .40: شير   لي العشي ي ينظر أثر المعنى النحةي في تفسير القر ن الكري   الرأيص (1)
 .  193ينظر مناجج ال ح  في اللغ ص لتما  حسان: (2)
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َ الِء َوَا َأْصَغَر ِ ْن َذِلَف َوَا َأْكَبَر ِإاَّ ِ   ِكتالٍب ُ ِبي  نٍ َذرٍَّة ِ   اْْلَْرِض َوَا ِ   السَّ
 [.61]يةنس:

ص اما َأْاَغَر ِمْن َذِلَظ ةاََل َأْكَ َر ِاالا ِفي ِكَتاٍب ُمِ ينٍ  َةاَل   تعالى اهللفقةل 
 -ص أة معطةف   لى مة ة مثقالص ةلذلظ داء ةدي لراءتهاِمْثَقالِ  معطةف   لى 
ْن رةيت القراء   الرفة ةالناب - ند الزمخشري  .(1)الناب  لى نفي الدنسص ةا 

اَل َيْعُزُب َ ْنُي ِمْثَقاُل َذراٍ  ِفي ...  )س أ( لال تعالى: ةلر ت  الرفة في سةر 
 [.        3]س أ: الساَماَةاِت ةاََل ِفي اأْلَْرِض ةاََل َأْاَغُر ِمْن َذِلَظ َةاَل َأْكَ ُر ِاالا ِفي ِكَتاٍب ُمِ ين

ففي سةر  )س أ( داءت تعقي ًا للحدي   ن السا  ص ةفي سةر )يةنس( داءت 
ص ةيظهر اإلشكال في  كل شيءص ةسع  جذا اِلعل  هللال يان مقدار احاط   ل  

ص فيكةن المعنى  لى اتاال (2)الدالل  في كةن االستثناء متاً ص أة منقطعاً 
االستثناء) ةال أاغر من ذلظ ةال أك ر اال في كتاب فيعزب(ص ةجذا محال في حق  

 .(3)تعالى اهلل
 في شيء ال -تعالى -اهلليعزب  ن  ةأماا كةني منقطعًا فيكةن المعنى) ال

 السماءص ةال في األرضص لكن دمية األشياء في كتاب(.
يد لي ارت اط في تحد -ةال سيما في اإل راب -ةمن جذا ف نا المعنى النحةي

المعنىص األمر الذي يستلز  مرا ا  أحةال اإل راب  ند ايا   األسلةب  لع لتي 
 مخاطب.الةثيق   الدالل   ين المتكل  ةال

  

                                                           
 . 243:  2ينظر الكشاأص  (1)
ةجة أن ال يكةن المستثنى من دنس المستثنى مني. كشأ المشكل في النحةص  لي  (2)

 .496: 1الحيدر 
 . 99: 17ينظر التفسير الك ير) مفاتيح الغيب( للرازيص  (3)
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 التصريف:   -3
 

الارأ في االاط   جة))  ل  تعرأ  ي أ ني  الكلمات العر ي  ةأحةالها 
ص فالتغيير في أ ني  الكلم ص أة في (1)التي تعرض لها  ير اإل راب ةال ناء((

)) اْلَعْرَض: خ أ    طهاص يظهر مدلةاًل دديدًاص داء في المعد  أنا
ْر :  يت ةاحد ي نى منفرداً  خمًا الطةل...ةاْلَعَرَض: من أحدا  الد جرص...ةالاا

رلَ : المحض الخال  من كل  شيء((  .(2)طةيً  في السماءص ةالاا
التحةيل  معنى التغيير ة  -في القر ن الكري  -ةةرد استعمال لفظ)التاريأ(

ْْ ُسوَرٌة َيَظَر  من حال  الى أخرىص لال تعالى:(3)ةاالنتقال َذا َ ال ُأْيِزَل ُهْم َبْفضُ َواِ 
ََيَُّهْم َقْوٌم َا ُقُلوبَ  اللَّ ُ ِإَل  َبْفٍض َهْل َيرَاُكْم ِ ْن َأَنٍ  ُثمَّ اْيَصَرُ وا َصَرَف  ُهْم ِب

 [.5]الداثي : َوَتْصِريِف الْرَيالحِ  [ص ةلةلي تعالى:127]التة  : َيْفَقُهونَ 
ِإنَّ  عالى:ت  اهللةمن الشةاجد القر ني  في ةدةه التاريأ في المفردات لةل 

ُل َعَلْيِهُم اْلَ ََلِئَكُم َأاَّ تَ  اللَّ ُ الَِّذيَن َقالُلوا َربَُّيال  الُ وا َوَا َتْنَزُيوا ُثمَّ اْسَتَقالُ وا َتَتَيزَّ َُ
ُل  [ص ةلةلي تعالى:30] فالت: َوَأْبِشُروا ِبالْلَجيَِّم الَِّت  ُكْيُتْم ُتوَعُ ون َتَيزَّ

وُح   [.4] القدر: ِ يَهال ِبِإْذِن َرْبِهْم ِ ْن ُكْل َأْ راْلَ ََلِئَكُم َوالرُّ
فالفعل الم ارل)تتنزل( ة)تنزل( ةاحد  ةلكن حذفت التاء من الثاني في  

اآلي  لدالل  الفعل في اآلي  األةلى  لى ما يحد  للم من  ند المةتص اذ تتنزل 
ثاني  فاخت  ي  الالم  ك   لى الم من المستقي  ت شره  مآلي الى الدن  أما في اآل

التنزل في ليل  القدرص ةالتنزل في األةلى يحد  كل لحظ   ألناي في كل لحظ  
 يمةت م من في جذه الدنياص ةالم  ك  في جذه الحال  تتنزل في كل لحظ  ةحين.

                                                           
 .159: 4المسالظ الى ألفي  ا ن مالظص ا ن جشا ص  أة ح  (1)
 لسان العرب ص ا ن منظةرص ) رض(ص )ار (. (2)
 .11ينظر الةافي الحدي  لي فن التاريأص محمد محمةد ج ل:  (3)
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أماا اآلي  الثاني  فهي في ليل  ةاحد  من العا ص ةجي ليل  القدر  اذ التنزل 
 .(1)من التنزل الثاني األةل أكثر استمراري 

ةمن شةاجد التاريأ في اللفظ  تغيير ايغتهاص حاد  للدالل  األدقص ففي 
الِلُ ونَ ...لةلي تعالى: َُ [ص 25]ال قر :َوَلُهْم ِ يَهال َأْزَواٌج ُ َطهََّرٌة َوُهْم ِ يَهال 

 لفظ)مطهر (  داًل من )طاجر (  لما في جذه ال دلي  من فخام  ةافهن  الطهار  
 .-.(2) -اهللحتى يشعر أنا مطهرًا طهرجنص ةال يكةن جذا االا 

َْ اْلُقْرآَن َجَفْلَيال َبْيَيَف َوَبْيَن الَِّذيَن َا ُيْؤِ ُيوَن  ةفي لةلي تعالى: َذا َقرَْأ َواِ 
َرِة ِنَجالًبال َ ْسُتورًا ُِ : ذا ستر  ألنا ِنَجالًبال َ ْسُتورًا [ص ة45]اإلسراء:ِبالْْل

الحداب ساترص ةليس مستةرص ةظاجر الم  س   ين الحداب ةالسترص فما في 
معنى الفعل جنا اس  مفعةلص ةجة) مستةر(ص ةجة الذي اسند الى الحدابص 

 .(3)ةالحداب حقيق  جة الساترص ةليس مستةراً 
 

 ال شترف اللفظ :  -4
 

المشترظ اللفظي: ما اتفقت اةرتي ةاختلأ معناهص مثل: ةددت  ليي من 
ص ةمني كذلظ (4)المةدد ص ة) ةددت(: اذا أردت ةددان ال ال ص ةمثل جذا كثير

كلم ) العين( التي تفيد: النقد من الدراج  ةالدنانيرص ةالمطر المستمرص ة ين 
اإلنسان التي ي ار  هاص ة ين الماء. ةفي اللغ  العر ي  شةاجد كثير  للمشترظ 

                                                           
 .5ينظر التع ير القر نيص فا ل السمرا ي:  (1)
 .139: 1ينظر الكشاأ للزمخشري  (2)
ص ةينظر  را ب القر ن ةر ا ب الفرلانص 401: 12ينظر الل اب في  لة  الكتاب  (3)

 .1247: 1النيسا ةري 
 .24ينظر الكتاب ص سي ةييص تحقيق:   د الس   جارةن : (4)
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اللفظي الذي يتةال  ي الستيعاب الدالالت الكثير  خ فًا لأللفاظص ةتغطي  
د في المدتمة حتى تفي  مطالب الحيا ص ةالذي ال للمدلةالت االدتما ي  التي تد

شظ فيي أنا التع ير يتسة في العر ي  من طريق االشتراظ اللفظيص اذ يرد اللفظ 
المشترظ أكثر من معنى ةاحدص ةجة ما يكةن ماد  االح  للتةري  ةالدناسص  ند 

أ يات   أاحاب ال ديةص مثل ما نسب الى الخليل  ن أحمد الفراجيدي أنا لي ث ث
  لى لافي  ةاحد  يستةي لفظها ةداللتها:

 
 يال َوْيَح َقْلِب  ِ ْن َ َواِع  اْلَهَوى        ِإْذ َرَنَل الِجْيرَاُن ِعْيَ  اْلُغًروْب         
 أْتَبْفُتهم َطْرِ   َوَقاااااااااااااااااْ  َأْزَ ُفوا       َو ْ ُع  َعْيِي َّ  َكفْيِض اْلُغروبْ         

 َكالُيوا  َوِ يِهم     ِطْفَلًم   َنرًَّة          َتْفَترُّ َعْن ِ ْثِل َأَقالِن  اْلُغُروبْ         
 

األةل   رةب الشمسص ةالثاني  دمة  رب: ةجة الدلة العظيم   فالغرةب
 .(1)المملةء ص ةالثال   دمة  رب: ةجي الةجاد المنخف  
ع يري   لى تةسية القيم  التة لى جذا تظهر أن فا د  المشترظ اللفظي تقة  

 للغ ص تعين المتكل   لى تكرار اللفظ نفسيص مة اخت أ الدالل  ةالمعنى.
ةمن لطا أ التع ير القر ني  اللفظ المشترظ المزاةد  في التع ير الذي  رافي 

ص (2)الرُّمااني  قةلي:)) جة  يان  أنةال الك   الذي يدمعي أال ةاحد في اللغ ((
ْيُر اْلَ الِكِرينَ  اللَّ ُ وَ  اللَّ ُ َوَ َكُروا َوَ َكَر  ي تعالى:كما في لةل َُ :[. 54] ل  مران

أي: دازاج   لى مكرج . فاستعير للدزاء  لى المكر اس  المكر لتحقيق الدالل  
 .(3) لى أنا ة ال المكر رادة  ليه ص ةمخت   ه 

                                                           
 .376: 1السيةطيص  ينظر المزجر في  لة  اللغ  ةأنةا هاص (1)
 .91النكتص  (2)
 .91ينظر النكت:  (3)
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ةالظاجر في اآلي  أنا التدانس  المشترظ اللفظي يستد ي تحقيق سر   
استد اء المعنى في الذجن ةمساةاتي في النظ   ليتحقق دانب استح ار الدالل  

 .(1)في الذجن
 في األال كان معناجا: الد اءص كما في لةلي تعالى: -مث ً  –فالا   

[ص ةشال استعمالها في اإلس   103]التة  :َلُهمْ َوَصْل َعَلْيِهْم ِإنَّ َصََلَتَف َسَكٌن 
 المعنى الشر ي االاط حيص ةجي أناها ألةال ةأفعال م تدأ   التك يرص مختتم  

ص ةأا حت ال تطلق االا  لى جذا المدلةل الشر ي االاط حي (2) التسلي 
 نقلها  ص جذا القةل من ده  أنا الرسةل(3)المخا  لهاص ةيعزز ا ن  رجان

ص  حي  اذا أطلقت ال يفه  منها االا المعنى الشر ي  (4)من اللغ  الى اإلس  
 .(5)ألناها حةلت من معان لغةي   ام  الى معان ةدالالت خاا 

[ص داءت 36]النساء:َوَا ُتْشِرُكوا ِبِ  َشْيًئال اللَّ َ َواْعُبُ وا  ةكما في لةلي تعالى:
دالل  لفظ )شيء( أناي جة الذي ياح أن يعل ص ةيخ ر  يص أالي: مادر شاء 

ذا ةاأ  يره  ي فمعناه: المشيء اهللاذا ُةاأ  ي   .(6)فمعناه: شاء. ةا 
 لى حمار يقال لي  فير: فقال:   )كنت َرِدَأ الن ي: ن معاذ  ن د ل لال

 اهلل ؟ للت:اهلل؟ ةما حقُّ الع اد  لى  لى   اده اهلليا معاذ جل تدري ما حق 
                                                           

ينظر أثر القر ن في تطةر النقد العر ي الى  خر القرن الرا ة الهدريص محمد ز لةل  (1)
 .244س  : 

 .49ينظر تاريط األحكا  ةالتشرية في اإلس  ص محمةد فرحات : (2)
جة أ ة القاس    د الةاحد  ن  لي  ن  رجان العك ري النحةيص من  لماء النحة ةاللغ ص  (3)

.ص   120: 2اللغ ص  ةأاةل اللغ . ينظر:  غي  الة ا  للسيةطي  من مانفاتي االختيار في
 .322: 4األ    للزركلي 

 . 298: 1ينظر المزجر للسيةطيص (4)
 .289: 1ينظر اللغ  العر ي ص تما  حسان  (5)
 .271ينظر المفردات في  ريب القر نص الرا ب األافهانيص كتاب الشين:  (6)
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ص ةحقُّ  لى الع اد أن يع دةهص ةال يشركةا  ي شي اً  اهللةرسةلي أ ل . لال: ف نا حقا 
 .(1)أن ال يعذب ملْن ال يشرظ  ي شي ًا( اهللالع اد  لى 

ةيفاد من الحدي  الشريأ أن لفظ)شيء( في اآلي  يعني: أالا تشركةا  ي  أي 
 ظص حتى لة كان لليً ص فتكةن حين ٍذ مفعةاًل مطلقًا.شيء من الشر 

ة لى جذا األساس يمكن القةل انا كلم ) شيء( دمعت داللتين في ةلت 
ص ة أي نةل من أنةال الشرظص ةالنهي  ن اهللةاحد: النهي  ن اشراظ أي شيء  

شركةا ت شركًا ماص ةال اهللاشراظ معي أحدًا من خلقيص ف داًل من لةل: ةال تشركةا  
 معي أحدًاص لال: ةال تشركةا  ي شي ًا.

ةمن جذا يمكن القةل: انا من خاا   المشترظ اللفظي أن يتةال  ي الى 
 دالل  خاا   شرط ةدةد لرا ن تدل  لييص ةت كد ث ةتي. 

 
 الصيغ ال شتركم:  -5
 

ةرد في اللسان العر ي اشتراظ معاني  د  في ايغ  ةاحد ص أ)فعيل( ايغ  
تشترظ مة األسماءص ةالماادرص ةالمشتقات كاس  الفا لص ةاس  المفعةلص ةاي  

. فكلم   (2)الم الغ ص ةالاف  المش ه ص ةالمادر الميميص ةاسمي الزمان ةالمكان
اس  عدد : اس  الفا لص ة مشترك   ين مشتقات مت - لى س يل المثال -)مختار(

ص لي الهذا  ُتالُريالمفعةلص ةالمادر الميميص ةاسمي الزمان ةالمكان. ففي لةلنا: 
معان  د : فهي اس  فا ل اذا لادنا جذا جة الذي اختارناص ةاس  مفعةل اذا 

                                                           
: 1اب الدهاد ةالسيرص  اب اس  الفرس ةالحمارص الحدي رةاه ال خاري في احيحيص كت (1)

270. 
 .29 -28: 4ينظر الكتابص سي ةيي  (2)
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لادنا جذا الذي اخترناهص ةاس  زمان اذا لادنا جذا زمان اختيارناص ةاس  مكانص 
 .(1)اختيارنااذا لادنا مكان 

 
 اللَّ ُ وَ  ةفي التع ير القر ني من جذا الق يل كلم  )حفد (ص في لةلي تعالى:

 [.72] النحل: َجَفَل َلُكْم ِ ْن َأْيُفِسُكْم َأْزَواًجال َوَجَفَل َلُكْم ِ ْن َأْزَواِجُكْم َبِييَن َوَنَفَ ةً 
 

فلفظ حفد  يحتمل أكثر من معنىص ةكلي مطلةبص فتعني الخد  ةاأل ةانص 
. لال الط ري في تفسيره لكلم  (2)ةالخف  في العملص ةال نات أة أةالد األةالد

دلا  ظاجر تنزيليص ال  لى لسان رسةليص ةال  حد   قلص  اهللحفد :)) ةل  يكن 
ان لد أنع   كل ذلظ  ليناص  لى أناي  نى  ذلظ نة ًا من الحفد  دةن نةلص ةك

ةل  يكن لنا أنا نةدي ذلظ الى خا  من الحفد  دةن  ا  االل ما ادتمعت األم  
ذا كان ذلظ فلكل األلةال التي ذكرنا  مان ذكرنا   ليي أناي  ير داخل فيه ص ةا 

 .(3)ةدي في الاح ص ةمخر  في تأةيل((
 

نا من جذا يمكن القةل امكاني  ت مين أكثر من دالل   في تع ير ةاحدص ةا 
 للايغ  الةاحد  في العر ي  مقدر  في استيعاب الدالالت المتعدد . 

  

                                                           
 .177ينظر الدمل  العر ي  ةالمعنىص فا ل السمرا ي:  (1)
 ينظر لسان العرب.)حفد (. (2)
 .258: 7دامة ال يان في تأةيل القر نص الط ري  (3)



   

 

 13السنة  27العدد 

237 

 النذف:  -6
 

اجت  النحا  ةاللغةيةن ة لماء ال     ةالتفسير  الحذأ  ألناي من ال يانص اذ 
االكتفاء  دال ل لرا ن األحةالص أة ما في األلةال المذكةر  من اشارات لد يكةن 

ص ةما يه  ال ح  الحذأ الذي (1)أ ل ص ةأكثر َدَمااًلص ةأ راض الحذأ متعدد 
    اللفظ الذي يحتمل فيي المحذةأي دي الى اط ق المعنى ةتةسيعيص ةيخت

 د  معان ةتقديرات. فما يمكن تقديره لدى السامة ةيمكن أن يقدر من السياقص 
 .(2)ةيدخل من  اب التةسة

الحذأ لا ً :)) الحذأ اسقاط كلم  ل دتزاء  نها  دالل  (3)ة راأ الرلملاني
مستشهدًا  ليي  عديد األمثل  من القر ن (4) يرجا من الحال أة فحةى الك  ((

الكري  مقدرًا المحذةأ في  ع ها سةاء أكان أدة  ص أ  م افات ينةب  نها 
َوَلْو َأنَّ ُقْرآًيال  تعالى:  اهللالم اأ الييص ةمن األمثل  التي لدار محذةفها لةل 

ْْ ِبِ  اْْلَْرُض َأْو ُكلْ  ْْ ِبِ  اْلِجَبالُل َأْو ُقْطَف [ص كأناي 31]الر د:َم ِبِ  اْلَ ْوَت ُسْيَر
َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإَل  َجَهيََّم ُزَ رًا َنتَّ   ليل: لكان جذا القر نص ةلةلي تعالى:

ْْ َأْبَواُبَهال [ص كأناي ليل: حالةا  لى النعي  المقي  71]الزمر:ِإَذا َجالُءوَهال ُ ِتَن
ناما اار .ة قا (5)الذي ال يشة ي التنغي  ةالتكدير ب  ليي ذاكرًا  لتي  قةلي:)) ةا 

                                                           
 الك  ص ةالتفخي  ةاإل ظا ص ةلاد اإليها .كالتخفيأص ةاإليدازص ةاالختاار في  (1)
 .181 -180ظاجر  الحذأ في الدرس اللغةيص الطاجر سليمان حمةد :  (2)
: 4جة أ ة الحسن  لي  ن  يسىص  اح  معتزلي مفسرص ةفاتي   غداد. األ    للزركلي  (3)

317. 
 .70النكت : (4)
 .70النكت  : ينظر (5)
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الحذأ لي مثل جذا أ ل  من الذكر  ألنا النفس تذجب فيي كلا مذجبص ةلة ذكر 
 .(1)الدةاب لقار  لى الةدي الذي ت مني ال يان((

ةيت ين للمتأمل في ن  الرُّمااني أنا سرا الَدمال في الحذأ يطلق للنفس 
الدالل  التي يحتملها اللفظ المحذةأص ةلة ليده  لفظ حري  التاةر في  فاق 

 مذكةر اللتار  لى داللتيص ةل  ي ِد الغرض تما  األداء.
َوَيالَ ى َأْصَنالُب   دل د لي اهللةمن أمثل  الحذأ في القر ن الكري  لةل 

َجْ ُتْم َ ال َوَعَ  َربُُّكْم َهْل وَ اْلَجيَِّم َأْصَنالَب اليَّالِر َأْن َقْ  َوَجْ َيال َ ال َوَعَ َيال َربَُّيال َنقًّال  َ 
 [.44]األ راأ:  َنقًّال

ي من (ص ةحذفَوَعَ َيالفالم حظ في اآلي  الكريم  ذكر المفعةل  ي في لفظ)
(ص ةفي حذفي ةدةه للدالل ص فمن ذلظ من رأى في حذفي اإليدازص َوَعَ  َربُُّكمْ لفظ)

حاب  اً للمخالف   ين أاةالتخفيأ استغناء  المذكةرص ةمن رأى في الحذأ اردا
الدن ص ةة د أاحاب النار  فالة د األةل مخت   الم منينص ةلذلظ ذكر معي 

  اده من   ي اهللمفعةلي الذي يعةد  ليه ص ةالثاني  ا  مطلق يشمل كلا ما ة د 
ص (2) ع ص ةحسابص ةثةابص ة قابص ةليس خااًا  الكفارص ةلذلظ حذأ المفعةل

ين للمفارل   ين ما للم منين من حفاة  ةتكري ص ةما للكافر  ةمن يرى في حذفي ا رازاً 
من اجان  ةتحقير  ففي ذكر المفعةل تحقيق لما ة د الم منةن من التكري  
شعار للذل لكةني ال  ةالتشريأص ةفي حذفي اسقاط لرت   التشريأ  ن الكافرص ةا 

ةالكشأ  ماا . ةجكذا يظهر التةسة في الدالل  (3)دل د لي اهلليستحق خطاب 
 ينطةي  ليي من ايحاء.

                                                           
 .71 -70المادر نفسي:   (1)
 .245: 4ينظر تفسير ال حر المحيطص أل ي حيان األندلسي  (2)
 .1962: 1ينظر التفسير الك يرص الرازي  (3)
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دل  هللاةمن أمثل  الحذأ في القر ن الكري  افاد  للتةسة في المعنى في لةل 
 للَّ ُ اَوَيْسَتْفُتوَيَف ِ   الْيَسالِء ُقِل  : في اآلي  َوَتْرَ ُبوَن َأْن َتْيِكُنوُهنَّ   د لي:

ِت  َا ُتْؤُتوَيُهنَّ اْلِكتالِب ِ   َيتالَ   الْيسَ  ُيْفِتيُكْم ِ يِهنَّ َوَ ال ُيْتَل  َعَلْيُكْم ِ   الِء الَلَّ
[ص يت ح دةاز التقدير في 127]النساء:َ ال ُكِتَب َلُهنَّ َوَتْرَ ُبوَن َأْن َتْيِكُنوُهن

احتمال اللفظ للر    ةالنفر ص فالمعنى في الر    أن تنكحةجنا لدَمالهنص أة 
نكحةجنا لق حهنا فتمسكةجنا ر    في لمالهنص ةالنفر  أي: ةتر  ةن أن ت

 .(1)أمةالهنا 
 أناها لالت  عد - نها اهللر ي  -ةي يد جذا التقدير ما ةرد  ن  ا ش 

في تزةيج اليتيم :) انا اليتيم  اذا كانت ذات مال   استفتاء الناس للرسةل
ذا كانت مر ة ًا  نها في لل   ةَدمال ر  ةا في نكاحهاص ةنس هاص ةالاداقص ةا 
المالص ةالَدمال تركةجاص ةأخذةا  يرجا لالت: فكما يتركةنها حين ير  ةن  نهاص 

ديرينص    أحد التق. ففي حديثها تفسير لآلي(2)فليس له  أن ينكحةجا اذا ر  ةا فيها(
ما نفر  من نكاحها  تقدير) ن(ص ةكل مراد  اماا ر    في نكاحها  تقدير)في(ص ةا 

 مطلةب.
  

                                                           
. ةينظر  را ب القر ن 294: 3ينظر تفسير ال حر المحيط أل ي حيان األندلسيص   (1)

 . 655: 1ةر ا ب الفرلانص النيسا ةري 
 (.4846اليتيم ص حدي  رل )رةاه ال خاري في احيحيص كتاب النكا ص  اب تزةيج  (2)
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 التض ين:  -7
 

جة نمط من االتسال في ك   العربص ةمن معانيي في اللغ : الكفيل. يقال: 
 من  الشيء ة ي  مانًا: كفل  يص ة ماني ايااه: كفلي. ةيأتي) الت مين(  معنى 

 .(1)اإل دالص يقال:  مان الشيء: أةد ي ايااهص كما تةدل الة اء المتال
ةالت مين في االستعمال  لى أر ع  أ رب: العرة يص ةاألد يص ةال يانيص 
ةالنحةيص ةاألخير جة مقاد ال ح ص ةمفهةمي))أن ي دي فعلصأة ما في معناه 

ص ة رافي (2)لزة ((م دى فعل  خرصأة ما في معناه فيعطي حكمي في التعدي  ةال
الكفةمي  أناي )) اشراب معنى فعل لفعل ليعامل معاملتيص  معنى: أن يحمل اللفظ 

 .(3)معنى  ير الذي يستحقي  غير  ل  ظاجر ((
ةي  ُّ الى اإليداز في الك     ألناي يستغنى  ي  ن التفايل ة خاا  في  
 ي ي من ةدةه الدالل ص فنا)) ال يذجب  ليي ةد دل د لي: اهلل  ألنا اهللك   

لها يةدب أن يكةن لد دلا  ليها من كل  ةدي داللتي في الت مين من ده  
القياسص ةال يخردي ذجا ي الى لاد اإل ان   ماا ة عت لي في اللغ  من  ير 

. ةأثر الت مين في اللغ  ظاجر من خ ل (4)أن يلحقي الفساد في الع ار ((
ير من أخار طريق ةأةدزهص لتأدي  الكلم  الةاحد  التيسير ةاالتسال في التع 

دالل  كلمتينص فيكةن  ذلظ الدمة  ين الحقيق  ةالمداز لدالل  المذكةر  لى معناه 
. ةيكةن الت مين في األسماء ةاألفعال (5) نفسيص ة لى معنى المحذةأ  القرين 

                                                           
 ينظر لسان العربص ا ن منظةر )  من(. (1)
 .170 -169: 2النحة الةافيص   اس حسن   (2)
 .266الكليات:  (3)
 .95النكت:  (4)
 .5-4: 2شر  التاريح  لى التة يحص خالد األزجري  (5)
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ة حيص ت ةالحرةأص  ير أناي في األفعال أظهر  لةدةد القرين  اللفظي  التي
ةاستعملتي العرب في ك مهاص ة خاا  في ِشعرجاص ةداء  ي القر ن الكري  كما 

[ص 3-2]المطففين:  الَِّذيَن ِإَذا اْكتالُلوا َعَل  اليَّالِس َيْسَتْوُ ونَ  في لةلي تعالى:
فمقت ى السياق في  ير القر ن يقال:)اكتال منص ةال يقال اكتال  لى(ص 

اآلي   حرأ الدر) لى( للدالل   لى التسليط  ألنا ج الء ةالفعل)اكتال(  دي في 
المطففين ل  يكتالةا من الناسص  ل  االكتيال تسلطةا  ليه ص ةلة كان االكتيال 

َذا َكالُلوُهْم َأْو  أمرًا ط يعيًا لقال:) اكتالةا من الناس(ص كما في لةلي تعالى: َواِ 
ِسُرونَ  ُْ ل)كال(ص ة)ةزن( يتعديان  نفسيهما في [ص فالفع3]المطففين: َوَزُيوُهْم ُي

كالةا له (ص أة ةزنةا له   ألنا  (في كتا ي ل  يقل اهللاألالص أة  ال  ص ةلكن 
في أال معناجاص ةالمطففةن ل  يعطةا الناس حقةله ص  (1)ال   تفيد االستحقاق

لص يفحذفت ال   النتقاء االستحقاقص فقال:)كالةج (  ألناه  ظلمةا الناس في الك
 .(2)ةفي تعدي الفعل)اكتال(  الحرأ)  لى( افاد  التسلط ةالظل 

[ص 6]اإلنسان: رًاُيَفْجُروَيَهال َتْفِجي اللَّ ِ َعْيًيال َيْشَرُب ِبَهال ِعَبالُ   ةفي لةلي تعالى:
فالفعل )يشرب( ُ م ن معنى )يرةى(  ألناي ال يتعدى  ال اءص فأريد  ي الشرب 

 ةالري معًاص ةفي جذا اختاار للفظص ةتةسية للمعنى.
ةخ ا  القةل أنا الت مين  رب من االتسال في التع ير  الدالل ص ةذلظ 

من نفسيص ة   تحميل اللفظ لدالل  م من  يستدل  ليها من اللفظ المذكةر
 المحذةأ  القرين .

  

                                                           
الددار   الشيءص ةث ةت الحقص ةظهةر كةن الشيء حقًا ةاد ًا. معد  لغ  الفقهاءص محمد  (1)

 .59: 1للعدي 
 .121ينظر أسرار ال يان في التع ير القر نيص فا ل السامرا ي:  (2)
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 التق يم والتَُير: -8
تناةل الدرس اللغةي أسلةب التقدي  ةالتأخير  كل  ناار الدمل  من حي  

 ة األسلةب أكثر مني كةنها فعلي ص أة اسمي ص ةجة متعلق  الك   العر ي ص
 التركيب  ألناي أحد األساليب ال   ي  العر ي ص ةدالل  الفااح  ةال يانص ة نةان 

ص ةذلظ أن  يان أجمي  التقدي  ةالتأخير رادة الى الترتيب (1)تملظ الكل  ةانقياده
لمفرداتها في اطار ة ة  الدالل ص فللمتكل  الحري  في تغيير مةا ة الكلمات 

 .(2)اق ةفق لةا د اللغ  المقرر داخل السي
َوَجَفُلوا ِللَِّ   ةيمكن االستدالل من القر ن الكري   لى جذا القةلص لال تعالى:

[.ففي ا راب لفظ)الدن( اخت أ  ين العلماء ترتب 100]التة  :  ُشَرَكالَء اْلِجن  
فعةاًل م ليي اخت أ الدالل  في الن ص فمنه  من  ده مفعةاًل أةاًلص ةلفظ)شركاء( 

 .(3)ثانيًاص ةمنه  من ا ت ره  داًل من شركاء
ةما تعدد ةدةه اإل راب في اآلي  االا تعدد في الدالل ص ةتةسة في المعنىص 
لال   د القاجر الدرداني في جذا الادد: ))ليس  خاأ أن لتقدي ) الشركاء( 

شي ًا مني اْن أخراتص فقلت:) ةدعلةا  حسنًا ةرة   ةمأخذًا من القلةبص أنت التدد
الدن شركاء هلل(ص ةأناظ ترى حالظ حال من ُنِقَل  ن الاةر  الم هد ... الى 
الشيء الُغفل الذي ال تحلى مني  كثير طا ل... ةالس ب في أْن كان ذلظ كذلظص 

 .(4)جة أنا للتقدي  فا د  شريف  ةمعنى دليً  ال س يل اليي مة التأخير((
اجر من ن  الدرداني أنا الاةر  الم هد  ال تت ح معالمها االا من ةالظ

فه  دالل  التقدي  ةالتأخيرص ة يان ذلظ من اآلي  في دعله  الدن شركاءص ة  دةج  
                                                           

 .233: 3ال رجان في  لة  القر نص الزركشي  (1)
 ةما  عدجا. 305أحمد معلةأ:  ينظر حيةي  اللغ  العر ي   ين الحقيق  ةالمدازص سمير  (2)
 .195: 10ص ةرة  المعاني لأللةسي 4:165ينظر تفسير ال حر المحيطص أل ي حيان   (3)
 .286كتاب دال ل اإل دازص   د القاجر الدرداني : (4)
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. ةجذا المعنى يحال مة التأخير حاةلي مة التقدي ص ف نا دل د لي اهللمة 
 غي أن  خر ةجة أناي ما كان ينتقدي  لفظ الشركاء يفيد جذا المعنىص ةيفيد معنى 
 يكةن هلل شريظ ال من الدنص ةال من  ير الدن. 

 الف ول عن لفظ إل  لفظ آُر: -9
يقت ي المقا ص اة المعنى أن يعدل المنشئ للن  من  رض آلخرص حسب 

ْوً ال  ...ظرةأ الك  ص ةأحةال المخاط ينص داء في القر ن العزيز: َُ َواْ ُعوُ  
( داءتا مناة تينص اما  لى ُو اًل وط فالً [ص فكلمتا) 56]األ راأ: َوَطَ ًفال...

 المفعةل ألدليص أي: يكةن الد اء ألدل خةأ منيص ةطمة فيي.
ما  لى أنهما مادران في مة ة الحال  دةاًل  ن الحال)  ُالئفين ةا 

أي:)) لد شمل الخةأ (1)( الى المادر: تةسعًا للدالل ص ةتكثيرًا لهاطال فين
ما تتعلق  ي أ راض المسلمين نحة ر ه  في  ادله  ة دله ص  ةالطمة دمية

أْن ييسر له  أس اب حاةل ما يطمعةنص ةأْن يدن ه  أس اب حاةل  اهللليد ةا 
ما يخافةن. ةجذا يقت ي تةدي جمته  الى ادتناب المنهيات  ألدل خةفه  من 

لى امتثال المأمةرات ألدل الطمة في الثةاب((  .(2)العقابص ةا 
ْْ ُوُجوُهُهْم َ ِف  َرْنَ ِم    قول  تفالل : وك ال   ُهْم  للَّ ِ اَوَأ َّال الَِّذيَن اْبَيضَّ

الِلُ ونَ  َُ [ص فقد  دل  ن لفظ)الدن ( في اآلي  الى 107] ل  مران: ِ يَهال 
دل  اهلللفظ)الرحم (: لحلةل الرحم  في الدن ص فه  في دن  تحل فيها رحم  

 فذكر لفظ الحالص ةأراد المحل لما  ينهما من الم زم .  د لي
َل َ َفُ  الْسْجَن َ َتَيالِن َقالَل َأَنُ ُهَ ال ِإْي  َأرَاِي  َأْعِصُر  ةفي لةلي تعالى:  َُ َوَ 

ْ رًا َُ...:[فقد  دل  ن لفظ) اير( في اآلي  الى لفظ)خمر(  ألناي 36]يةسأ
  ت ار ما سي ةل اليي فيما  عد.حال  اره ليس  خمرص فالع ل  جنا  ا

                                                           
 .313: 4ينظر تفسير ال حر المحيطص أل ي حيان األندلسي   (1)
 .617: 8التحرير ةالتنةيرص الطاجر ا ن  اشةر  (2)
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ةجكذا يت ح أن ماةل العدةل من لفظ الى  خرص ال ي دي تةسعاً في الدالل  
 مال  يكن  ين اللفظين المتعادلين   ل  ت ز  ةاتاال. 

ةأخيرًاص ألةل: انا من السهل اثار  مة ةل التةسة الداللي في العر ي ص ةمن 
نا جذا ال ح  ما جة اال لطر  في  حره  الاعب اإلحاط   كل دةان ي ةدلا قيص ةا 

ن كان  يدل د لي  اهللالعميقص ف ن ةفقت في ما لدمت ف تةفيق من  ر ذلظ ةا 
 فحس ي أني  ذلت ما في ةسعي.

 ةتت من أج  نتا ج ال ح :
تاريط ال ح  في الدالل  لدي  من القرن األةل الهدري  لحاد  الاحا    .1

 في القر ن الكري .الى معرف   ريب اللفظ 
الع ل   ين الدالل  ةالمعنى   ل  تداخلص تةال الى أن الدالل  ةالمعنى  .2

 شيء ةاحد.
 اب االتسال في الدالل  أك ر من أن يحاط  ي في اللغ  العر ي   مةمًاص  .3

 ةفي لغ  القر ن  خاا .
ظاجر  اإل راب متفا ل  مة الدالل   الحركات التي تخت   أةاخر  .4

 الكلمات.
اجر  التةسة ةدةه ةسم ص أما الةدةه فتتمثل في: الاةتص ةالمعنى لظ .5

النحةيص التاريأص ةالمشترظ اللفظيص ةالاي  المشترك ص ةالحذأص 
 ةالت مينص ةالتقدي  ةالتأخيرص ةالعدةل  ن لفظ الى لفظ  خر.

ةأما السم  فهي التميز  اف  اإلل ل من اللفظص ةالتةسة في المعنى من 
 أيسر طريق.
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 القر ن الكري .
أثر القر ن في تطةر النقد العر ي الى  خر القرن الرا ة الهدريص محمد ز لةل  -

 / مكت   الش اب.1س  ص ط/
 -أثر المعنى النحةي في تفسير القر ن الكري   الرأيص  شير   لي العشي ي -

  .1999/ 1منشةرات دامع  لار يةنسص ط/
تع ير القر نيص فا ل السامرا يص دار ا ن حز ص  يرةت أسرار ال يان في ال -

 ل نان.
ا داز القر ن ةال     الن ةي ص ماطفى اادق الرافعيص منشةرات محمد  -

  .1/2000ط/ - لي  ي ةنص دار الكتب العلمي   يرةت ل نان
أة ح المسالظ الى ألفي  ا ن مالظص ا ن جشا ص الناشر دار الديل  يرةتص  -

  .5/1997ط/
جان في  لة  القر نص الزركشيص تحقيق:محمد أ ة الف ل ا راجي ص المكت   ال ر  -

  .2/1972ط/-العاري  ايدا  يرةت
/  يرةت ل نانص 1تاريط األحكا  ةالتشرية في اإلس  ص محمةد فرحاتص ط/ -

  .1993الدار العالمي  
الت يان في ا راب القر ن للعك ريص تحقيق:  لي محمد ال داةيص دار الشا   -

 را   يرةت)د ت(.للت
التحرير ةالتنةير للطاجر  ن  اشةرص الدار التةنسي  للنشرص تةنس: الم سس   -

 الةطني  للكتاب.
تفسير ال حر المحيطص أل ي حيان األندلسيص دارس  ةتحقيق ةتعليق:  ادل  -

  .1993 1أحمد   د المةدةد ة خرينص دار الكتب العلمي   يرةتص ط
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دين الرازيص محمد  ن  مر فخر ال اهللأل ي   د  التفسير الك ير)مفاتيح الغيب( -
 دار احياء الترا  العر يص  يرةت ل نان.

دامة ال يان في تأةيل القر نص للط ريص تحقيق: أحمد محمد شاكرص الناشر  -
  .2000/ 1م سس  الرسال ص ط/

حيةي  اللغ  العر ي   ين الحقيق  ةالمدازص سمير أحمد معلةأص منشةرات  -
  .1996العربص دمشق اتحاد الكتاب 

رة  المعاني في تفسير القر ن العظي  ةالس ة المثانيص محمةد األلةسي أ ة  -
 الف لص الناشر دار احياء الترا .

شر  التاريح  لى التة يحص خالد األزجريص دار الفكر  يرةت ل نان )د  -
 ت(.

احيح ال خاريص نشر مشترظص دار الهدى للط ا   ةالنشر ةالتةزيةص  ين  -
  .1993  مليل

محمد  هللاالطريأ في  ل  التاريأ) دراس  ارفي  تط يقي ( تأليأ:   د  -
 األسطىص منشةرات كلي  الد ة  اإلس مي .

 ل  الدالل ص تأليأ: أحمد مختار  مرص الناشر مكت   دار العرة   للنشر  -
  .1/1982ةالتةزيةص ط/

العلمي   دار الكتب را ب القر ن ةر ا ب الفرلانص حسن  ن محمد النيسا ةريص  -
  يرةت ل نان.

القامةس المحيطص الفيرةز   اديص   ط ةتةثيقص يةسأ الشيط ال قا يص دار  -
  .1995الفكر للط ا   ةالنشر ةالتةزية 

كتاب الكلياتص معد  في الماطلحات ةالفرةق اللغةي ص أل ي ال قاء أيةب  -
لنشر  ن مةسى الكفةميص تحقيق:  دنان درةي ص محمد الماريص دار ا

  .1998م سس  الرسال   يرةت 
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 الكتابص سي ةييص تحقيق:   د الس   جارةنص  ال  الكتبص  يرةت ل نانص -
  .3/1983ط/

الكشاأ  ن حقا ق  ةامض التنزيل ة يةن األلاةيل في ةدي التأةيلص  -
 الزمخشريص دار المعرف  للط ا   ةالنشرص  يرةت)د ت(.

ةحددهاص أل ي محمد مكي  ن أ ي الكشأ  ن ةدةه القراءات الس ة ة للها  -
/ م سس  4جا(ص تحقيق: محيي الدين رم انص ط/437طالب القيسي)ت 

  .1989الرسال  
الل اب في  لة  الكتابص أل ي حف  الدمشقي الحن ليص تحقيق:  ادل أحمد  -

 .ص دار الكتب العلمي   يرةت ل نان  د المةدةدص ة لي محمد معةض
ة لق  لييص  امر أحمد حيدرص رادعي   د لسان العربص ل ن منظةرص حققي  -

 المنع  خليل ا راجي ص منشةرات محمد  لي  ي ةنص دار الكتب العلمي .
المزجر في  لة  اللغ  ةأنةا هاص السيةطيص شر  ة  ط ةتاحيحص محمد  -

 أحمد داد المةلىص ة خرينص دار الديلص ةدار الفكر  يرةت.
جا(ص حققي 516)ت: د ال غةيمعال  التنزيلص أل ي محمد الحسين  ن مسعة  -

النمرص  ثمان دمع   مير ص سليمان مسل   اهللةخرا  أحاديثي محمد   د 
  .4/1997الحر ص الناشر: دار طي   للنشر ةالتةزيةص ط/

المفردات في  ريب القر نص الرا ب األافهانيص تحقيق ة  ط: محمد سيد  -
 كي نيص دار المعرف   يرةت)د ت(.

محمد   د الخالق   يم ص  ال   زيد الم ردص تحقيق:المقت بص محمد  ن ي -
 الكتب  يرةت)د ت(.

مقدم  ا ن خلدةنص   ط ةشر  ةتقدي ص محمد االسكندرانيص الناشر دار  -
 .1998/ 2الكتاب العر يص  يرةت ط/

  . 1990مناجج ال ح  في اللغ ص تما  حسانص  مكت   االندلة الماري   -
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 .15ص دار المعارأص ط/ه(1398النحة الةافيص   اس حسن )ت: -
النكت في ا داز القر ن)  من ث   رسا ل في ا داز القر ن( للرُّماانيص  -

 ص ةحمد ز لةلاهللةالخطا ي ة  د القاجر الدردانيص تحقيق: محمد خلأ 
 س  ص دار المعارأ مار.

الةافي الحدي  في فن التااااااااااريأص محمد محمةد ج لص منشاااااااااةرات دامع   -
  .1/1974 نغازيص ط/

 


