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الممخص:

إف تمػػػػؾ الحالػػػػة الشػػػػعورية التػػػػي تصػػػػاحب ألفػػػػاظ القػػػػرآف الكػػػػريـت والتػػػػي تقشػػػػعر من ػػػػا
جمػػػود الػػػذيف آمنػػػوا إنمػػػا نمفػػػي أررهػػػا فػػػي تمػػػؾ الفػػػروؽ النفسػػػية المرتبطػػػة بوشػػػا

مػػػف

وجػػػػػوج اإلعجػػػػػاز :مرػػػػػؿ مقػػػػػاـ اعيػػػػػةت ودقػػػػػة السػػػػػبؾت واعجػػػػػػاز الػػػػػ ّنظـت وعذوبػػػػػة المفػػػػػظت
وحسػػػف الػػػنغـت وتػػػوارد الفواصػػػؿت إذ الػػػ ّنظـ القرآنػػػي إنمػػػا أعجػػػز العػػػرب بمػػػا جػػػا بػػػ مػػػف

أسػػػػاليب طوعػػػػت المغػػػػة لخدمػػػػة المعنػػػػى ومقت ػػػػى الحػػػػاؿت فكػػػػاف حسػػػػن ا مسػػػػتوياً فػػػػي
دقػػػا ؽ التركيػػػػب البيػػػانيت ف ػػػوً عػػػف جػػػرس حػػػروؼ القػػػرآفت وتوقي ػػػا فػػػي مباني ػػػا دوف
تعارض نافر أو تعقيد غامض.

وقػػػد اعتنػػػى الكريػػػر مػػػف المفسػػػريف بتبيػػػاف الفػػػروؽ الداليػػػة بػػػيف ا لفػػػاظ المتشػػػاب ة فػػػي

كتػػػاب از عػػػز وجػػػؿت وانشػػػغؿ العديػػػد مػػػن ـ ببيػػػاف المفػػػردة القرآنيػػػة مػػػف الػػػ ّنظـ المعجػػػزت
وهػػػذا ب ػػػدؼ الوصػػػوؿ لمقصػػػدي اإلعجػػػاز القرآنػػػيت ودالػػػة المفظػػػة التػػػي يطمب ػػػا الػػػ ّنظـ
حسب مقاـ اعية وسياق ا.

ومػػػف رػػػـ القيػػػاـ بالكشػػػؼ عػػػف أبعػػػاد تمػػػؾ المفػػػردة القرآنيػػػةت فقػػػد كانػػػت الفػػػروؽ المغويػػػة

هػػػػػي المسػػػػػاعد الػػػػػذي ا ين ػػػػػب وسػػػػػر جمػػػػػاؿ كتػػػػػاب از تعػػػػػالى واعجػػػػػازج فػػػػػي الت ويػػػػػؿ

وااتفػػػػاؽ عمػػػػى المعنػػػػى بػػػػيف المفسػػػػريف والمػػػػؤوليفت والوقػػػػوؼ عمػػػػى اإلعجػػػػاز البيػػػػاني

واسػػػػتق ار موا ػػػػة المفػػػػردة والوصػػػػوؿ إلػػػػى الػػػػ ّنظـ المعجػػػػز مػػػػة رصػػػػد لػػػػبعض مػػػػف آ ار

المفسػػػػريف المتفقػػػػة والمختمفػػػػة فػػػػي بعػػػػض ا حيػػػػافت وهػػػػو مػػػػا سػػػػ قوـ بتناولػػػػ فػػػػي هػػػػذج

الدراسة.

الكممات المفتاحية :فروؽ – لغوي – ترادؼ -سورة إبراهيـ.
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Abstract:
This emotional state that accompanies the words of the Noble
Qur’an, and from which the skins of those who believe tremble, but
we ignore its effect on those psychological differences that are
linked to a bond of miraculous aspects: such as the position of the
verse, the accuracy of casting, the miraculous arrangement, the
sweetness of the pronunciation, the good melody, and the frequency
of commas, as the rhythm The Qur’anic, however, made the Arabs
incapable with the methods it brought that adapted the language to
serve the meaning and the situation. Its goodness was even in the
subtleties of the rhetorical structure, in addition to the bell of the
letters of the Qur’an, and their convergence in its buildings without
an obscure contradiction or ambiguous complexity.
Many commentators have taken care of clarifying the semantic
differences between similar words in the Book of God Almighty,
and many of them have been occupied with explaining the
Qur’anic vocabulary from the miraculous systems, and this is with
the aim of reaching its objectives of the Qur’anic miraculousness,
and the significance of the word that the systems appear according
to the position of the verse and its context.
And then to reveal the dimensions of that Qur’anic vocabulary, the
linguistic differences were the inexhaustible assistant and the secret
of the beauty of the Book of God Almighty and its miracles in
interpretation and agreement on the meaning between the exegetes
and the interpreters, and standing on the rhetorical miracle and
extrapolating the positions of the vocabulary and access to the
miraculous systems with monitoring of some of the views of the
commentators Agreeing and sometimes different, which is what I
will address in this study.
Keywords: Differences – Linguistic – Tandem- Surat Ibrahim.
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المقدمة:

إف الحمػػػد ز نحمػػػدج ونسػػػتعين ونعػػػوذ بػػػ مػػػف شػػػرور أنفسػػػنا ومػػػف سػػػي ات

أعمالنػػػات مػػػف ي ػػػدج از فػػػو م ػػػؿ لػػػ ومػػػف ي ػػػمؿ فػػػو هػػػادي لػػػ ت وأشػػػ د

أف ا إلػػػػػ إا از وحػػػػػدج ا شػػػػػريؾ لػػػػػ وأف سػػػػػيدنا محمػػػػػداً عبػػػػػدج ورسػػػػػول

صموات از وسوم عمي وعمى آل وسمـ تسميماً كري ارً.

فقػػػد اشػػػتغؿ العممػػػا ببيػػػاف المفػػػردة القرآنيػػػة فػػػي الػػػ ّنظـت وذلػػػؾ لموصػػػوؿ إلػػػى

سػػػر إعجػػػازجت وعميػػػ فقػػػد ج ػػػد دارسػػػوا اإلعجػػػاز فػػػي القيػػػاـ بالكشػػػؼ عػػػف
أبعػػػاد مفػػػردات القػػػرآف الكػػػريـت ومػػػدى موافقت ػػػا المناسػػػبة التػػػي وردت في ػػػات

فكانػػػػت الفػػػػروؽ المغويػػػػة مسػػػػاعداً هامػػػػاً يسػػػػتقي من ػػػػا العممػػػػا لبيػػػػاف عػػػػدـ

تسػػػػاوي المفػػػػردات فػػػػي التعبيػػػػرت وأدركػػػػوا سػػػػر الجمػػػػاؿ فػػػػي إيرػػػػار المفػػػػردة
عمػػػػى ا خػػػػرى مػػػػة اتفػػػػاؽ المغػػػػزى ت والػػػػذي يكمػػػػف فػػػػي مػػػػدى دقػػػػة اختيػػػػار

المفػػػػردة فػػػػي الػػػػ ّنظـ القرآنػػػػيت وأررهػػػػا الحػػػػيّ فػػػػي تراكيػػػػب اعيػػػػات والسػػػػورت
وتصويرها الفنيت حيث إف غايت ا التصوير والبياف ب بمغ صورة .

ف ػػػػػي تجعػػػػػؿ القػػػػػارئ والسػػػػػامة يعػػػػػيش فػػػػػي حالػػػػػة مػػػػػف الخ ػػػػػوع والت مػػػػػؿ
والتفكيػػػػرت الػػػػػذي يػػػػػؤرر فػػػػػي القمػػػػػب والػػػػروحت فػػػػػ ف تمػػػػػؾ الحالػػػػػة الشػػػػػعورية
لفػػػاظ القػػػرآفت والتػػػي تقشػػػعر من ػػػا جمػػػود الػػػذيف آمنػػػوا إنمػػػا نجػػػد أررهػػػا فػػػي

الفػػػروؽ المفظيػػػة المتعمقػػػة بوجػػػوج اإلعجػػػازت حيػػػث إف الػػػ ّنظـ القرآنػػػي أعجػػػز

طوعػػػػت المغػػػػة ب ػػػػدؼ خدمػػػػة المعنػػػػى
العػػػػرب بمػػػػا جػػػػا فيػػػػ مػػػػف أسػػػػاليب ّ
ػػانيت إلػػػى
ومقت ػػػى الحػػػاؿت فكػػػاف ُحسػػػن ا مسػػػتوياً فػػػي دقػػػا ؽ التركيػػػب البيػ ّ
جانب صفة حروؼ القرآفت وتوقي ا في مباني ا دوف تعارض أو تعقيد.

وحيػػػث إف هػػػذا النػػػوع مػػػف الدراسػػػات تبػػػرز جوانػػػب اإلعجػػػاز البيػػػانيت والتػػػي

أصػػػػ ّؿ أصػػػػول ا عممػػػػا المسػػػػمميف مػػػػف المتقػػػػدميف والمتػػػػ خريف ت ونجػػػػدها
بينػػػت سػػػر ورودهػػػا
اعتمػػػدت عمػػػى ا صػػػؿ المغػػػوي لف ػػػـ حقيقػػػة ا لفػػػاظت رػػػـ ّ
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فػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ ت وطريقػػػػة نظم ػػػػا المعجػػػػزت غيػػػػر أف بعػػػػض الدراسػػػػات
تناولت ػػػػا بصػػػورة مو ػػػوعية بعيػػػدة عػػػف المػػػن

التفسػػػيري فػػػي تتبػػػة اعيػػػات

أو السورت ومعرفة المقصد الرباني مف خو ؿ ااستعماؿ القرآني .

مشكمة الدراسة:

وتػػػدور مشػػػكمة الدراسػػػة حػػػوؿ الصػػػعوبات التػػػي واج ت ػػػا فػػػي الحصػػػوؿ عمػػػى

المصػػػػادر التػػػػي عنيػػػػت بمو ػػػػوع الدراسػػػػة فػػػػي الفػػػػروؽ المغويػػػػة فػػػػي سػػػػورة

إبراهيـ وهو مو ة الدراسة.
أهمية البحث:

رد مػػػا يريػػػرج
وتكمػػػف أهميػػػة الدراسػػػة فػػػي المعػػػاني الدقيقػػػةت لػػػيس فقػػػط فػػػي ّ
بعػػػض البػػػػاحريف مػػػف تعمػػػػػيـ القػػػػػوؿ بػػػالترادؼ فػػػػي القػػػػرآف الكػػػريـ بػػػػؿ فػػػػي

كػػػوف التػػػرادؼ يػػػؤدي إلػػػى التعػػػارض مػػػة المقصػػػد القرآنػػػيت حيػػػث إف التػػػرادؼ

يجعػػػؿ مػػػػف ا لفػػػاظ تتبػػػادؿ الموا ػػػة بػػػدوف ّأيمػػػا تمييػػػزت وهػػػذا ا يتفػػػؽ مػػػة
مدلوؿ اإلعجاز الذي لقصديت نزؿ القرآف الكريـ .

فػػػ ف البحػػػث فػػػي المعػػػاني الدقيقػػػة بػػػيف ا لفػػػاظ المترادفػػػةت يزيػػػؿ الّمػػػبس عػػػف

ا ف اـ ت ويقوي المعنى في النفس .

أهداؼ الدراسة:


بياف مف ومي الفروؽ المغوية والترادؼ.



بيػػػػػػػػاف العوقػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف الفػػػػػػػػروؽ المغويػػػػػػػػة فػػػػػػػػي القػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػريـ



بيػػػػػػػاف أرػػػػػػػر السػػػػػػػياؽ والتركيػػػػػػػب النحػػػػػػػوي فػػػػػػػي إظ ػػػػػػػار معػػػػػػػاني

واإلعجاز البياني.

الكممات في سورة إبراهيـ .
الدراسات السابقة:
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ومػػػػػػف

يمي:
-

ػػػػػػمف الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة التػػػػػػي تتعمػػػػػػؽ بمو ػػػػػػوع الدراسػػػػػػةت مػػػػػػا
دراسػػػػػػػػػػػة أبػػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػػوؿ العسػػػػػػػػػػػكري ت395:هػػػػػػػػػػػػ ت تحػػػػػػػػػػػت

عنواف ":الفروقات المغوية " ط9ت 1991ـ .

ويعػػػػػػػد مؤلفػػػػػػػ مػػػػػػػف أكبػػػػػػػر وأهػػػػػػػـ المؤلفػػػػػػػات التػػػػػػػي عنػػػػػػػت بتو ػػػػػػػي

الفػػػػػػروؽ المغويػػػػػػة بشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـت فيعتبػػػػػػر مػػػػػػف أهػػػػػػـ المعػػػػػػاجـ الخاصػػػػػػة

خصصػػػػػػ فػػػػػػي القيػػػػػػاـ بشػػػػػػرح
بالمغػػػػػػة العربيػػػػػػة عنػػػػػػد عممػػػػػػا المغػػػػػػةت و ّ
الكممات المتقاربة المعنىت وتفسير لطا ؼ الفرؽ بين ا.
-

دراسػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػي ف مػػػػػػػػػي النزهػػػػػػػػػيت تحػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػواف " :الفػػػػػػػػػروؽ

المغوية في تفسير الكممات القرآنية " 1434هػ .

وقػػػػػػػػد تميػػػػػػػػزت هػػػػػػػػذج الدراسػػػػػػػػة باإلحاطػػػػػػػػة والشػػػػػػػػموؿت ودقػػػػػػػػة الف ػػػػػػػػـت

وعمػػػػػػػػؽ اإلدراؾت وتػػػػػػػػوخى في ػػػػػػػػا المؤلػػػػػػػػؼ سػػػػػػػػ ولة ا سػػػػػػػػموب ُمبتعػػػػػػػػداً
عػػػػػػف التعقيػػػػػػدت حتػػػػػػى يعػػػػػػـ النفػػػػػػة بػػػػػػ ت ويسػػػػػػ ؿ اإلغتػػػػػػراؼ منػػػػػػ ت فػػػػػػي

أسموب عصري بصورة جميةت يتناول ا القارئ في يسر وس ولة.
-

دراسػػػػػػػػػة محمػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػرحمف الشػػػػػػػػػايةت تحػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػواف" :

الفػػػػػػػروؽ المغويػػػػػػػة وأررهػػػػػػػا فػػػػػػػي تفسػػػػػػػير القػػػػػػػرآف" 1414هػػػػػػػػ1993/ـ
.

وقػػػػػاـ الشػػػػػاية فػػػػػي هػػػػػذج الدراسػػػػػة بتنػػػػػاوؿ الفػػػػػروؽ المغويػػػػػة فػػػػػي القػػػػػرآف

الكػػػػػػػريـ وأررهػػػػػػػا فػػػػػػػي التفسػػػػػػػيرت و تنػػػػػػػاوؿ المو ػػػػػػػوع بصػػػػػػػورة مفصػػػػػػػمةت
كمػػػػػػا تطػػػػػػرؽ إلػػػػػػى بيػػػػػػاف مػػػػػػذاهب وأقػػػػػػواؿ عممػػػػػػا المغػػػػػػة العربيػػػػػػة فػػػػػػي

التػػػػػػػػرادؼ وذكػػػػػػػػر مػػػػػػػػن ـ ا صػػػػػػػػمعي – ابػػػػػػػػف خالويػػػػػػػػ

ا نصاري .

 -أبػػػػػػػػي زيػػػػػػػػد
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دراسػػػػػػػػػة محمػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػاس الػػػػػػػػػدوريت تحػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػواف " :دقػػػػػػػػػا ؽ

-

الفروؽ المغوية في البياف القرآني " 1426هػ2005/ـ .

وجػػػػػػػػا ت هػػػػػػػػذج الدراسػػػػػػػػة بتنػػػػػػػػاوؿ مجموعػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػرة مػػػػػػػػف المفػػػػػػػػػردات

القرآنيػػػػػة ومػػػػػا يشػػػػػب ات كمػػػػػا قػػػػػاـ مؤلف ػػػػػا ببيػػػػػاف معناهػػػػػا وبيػػػػػاف ماهيػػػػػة

الفروؽ المغوية في المفردة القرآنية.

دراسػػػػػػػة عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف الكيونػػػػػػػيت تحػػػػػػػت عنػػػػػػػواف " :مترادفػػػػػػػات

-

القرآف مة الفروؽ المغوية " ط2009 :10ـ .

يعتبػػػػػر هػػػػػذا الكتػػػػػاب نموذجػػػػػا عمميػػػػػا ار عػػػػػا فػػػػػي مجػػػػػاؿ الدراسػػػػػة المغويػػػػػة
والتحقيػػػػػػؽت وهػػػػػػو الفريػػػػػػد مػػػػػػف نوعػػػػػػ الػػػػػػذي يعنػػػػػػى با لفػػػػػػاظ المترادفػػػػػػة

المعنػػػػػػى فػػػػػػي القػػػػػػرآف الكػػػػػػريـ ويحتػػػػػػوي عمػػػػػػى أكرػػػػػػر مػػػػػػف ألػػػػػػؼ صػػػػػػفحةت
حتػػػػػػى إنػػػػػػ مػػػػػػف الصػػػػػػعب حصػػػػػػر جميػػػػػػة مػػػػػػا فػػػػػػي هػػػػػػذا الكتػػػػػػاب مػػػػػػف

مميزات.
-

دراسػػػػػػػػػػة د .محمػػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػػد داودت تحػػػػػػػػػػت عنػػػػػػػػػػواف " :معجػػػػػػػػػػـ

الفروؽ الدالية في القرآف الكريـ " 2008ـ .

وقػػػػػػد قػػػػػػاـ المؤلػػػػػػؼ فػػػػػػي هػػػػػػذا المعجػػػػػػـ ببيػػػػػػاف الفػػػػػػروؽ الداليػػػػػػة بػػػػػػيف

الكممػػػػػػػػػػػات القرآنيػػػػػػػػػػػة المتقاربػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػػث المعنػػػػػػػػػػػى وا سػػػػػػػػػػػاليب

المتشػػػػػػاب ةت وقػػػػػػد انصػػػػػػب تركيػػػػػػز المؤلػػػػػػؼ عمػػػػػػى الناحيػػػػػػة المغويػػػػػػة فػػػػػػي
تناول لمو وع الدراسة.

الفرؽ بيف الدراسات السابقة والدراسة الحالية:

بعػػػػػػػد ااطػػػػػػػوع عمػػػػػػػى م ػػػػػػػموف العديػػػػػػػد مػػػػػػػف الدراسػػػػػػػات السػػػػػػػابقة

والتػػػػػػػػػي تتعمػػػػػػػػػؽ بمو ػػػػػػػػػوع الدراسػػػػػػػػػة الحاليػػػػػػػػػةت وجػػػػػػػػػدت أف ا غمبيػػػػػػػػػة

العظمػػػػػػى مػػػػػػف هػػػػػػذج الدراسػػػػػػات قػػػػػػد عنػػػػػػت بصػػػػػػورة أكبػػػػػػر فػػػػػػي تناول ػػػػػػا

لمو ػػػػػػػوع الدراسػػػػػػػة لمناحيػػػػػػػة المغويػػػػػػػةت حتػػػػػػػى أف بعػػػػػػػض الدراسػػػػػػػات قػػػػػػػد
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اتبعػػػػػػت ا سػػػػػػموب المعجمػػػػػػي مػػػػػػف حيػػػػػػث تنػػػػػػاوؿ المفػػػػػػرداتت مػػػػػػف خػػػػػػوؿ
الترتيػػػػػػػػػب ا بجػػػػػػػػػديت وهػػػػػػػػػذا مرػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػة د .محمػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػد داود:
معجػػػػػػـ الفػػػػػػروؽ الداليػػػػػػة فػػػػػػي القػػػػػػرآف الكػػػػػػريـ ت ودراسػػػػػػة أبػػػػػػي هػػػػػػوؿ

العسكري :الفروقات المغوية .

بينمػػػػػػا قمػػػػػػت فػػػػػػي هػػػػػػذج الدراسػػػػػػة الحاليػػػػػػة بااعتمػػػػػػاد بصػػػػػػورة ر يسػػػػػػية

عمػػػػػػى المفػػػػػػردات فػػػػػػي القػػػػػػرآف الكػػػػػػريـت وعمي ػػػػػػا قامػػػػػػت الدراسػػػػػػة بالبحػػػػػػث
والتحميػػػػػػؿ فػػػػػػي تمػػػػػػؾ المفػػػػػػرداتت والفػػػػػػروؽ المغويػػػػػػةت وأررهػػػػػػا فػػػػػػي تفسػػػػػػير

سورة إبراهيـ .
من

البحث  :واعتمدت

طبيعة البحث عمى اتباع المن

ااستق ار ي

والوصفي وذلؾ مف خوؿ جمة اعيات القرآنيةت وذكر أقواؿ العمما في مف وـ

الفروؽ المغويةت وبياف أرر تمؾ الفروقات المغوية في تفسير القرآفت كما
استعنت بالمن

المقارف القا ـ عمى بياف الفروقات المغوية لأللفاظ القرآنيةت

وذلؾ كم وفؽ المتبة في ا عراؼ العمميةت مف عزو وتوريؽ ت وتخري موجز

ت وتعريؼ بالمصطمحات الغام ة ت و بط ما أشكؿ ت دوف التعرض لمتراجـ

لتوفي اإلطالة .

اإلج ار ات البحرية :اشتمؿ البحث عمى مقدمة جا في ا ذكر أهمية البحثت

وأهداف ت والمشكمة البحريةت والدراسات السابقةت وقسمت عمى خمسة مباحث :






ا وؿ  :مف وـ الفروؽ المغوية في القرآف الكريـ .

الراني  :الفروؽ المغوية في ا لفاظ القرآنية وااعجاز البياني .

الرالث  :دقة ا لفاظ في القرآف الكريـ.

الرابة  :أرر الفروؽ المغوية في تفسير القرآف الكريـ .

الخامس  :الفروؽ المغوية في سورة ابراهيـ .

رـ الخاتمة وف رس المراجة .
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المبحث ا وؿ :مف وـ الفروؽ المغوية في القرآف الكريـ

الفروؽ في المغة:

الفػػػروؽ :هػػػي جمػػػة فػػػرؽت والفػػػرؽ فػػػي المغػػػة ا يخػػػرج عػػػف معنػػػى الفصػػػؿ

بػػػيف شػػػي يفت وقػػػد ذكػػػر ابػػػف فػػػارس " :الفػػػا والػػػ ار والقػػػاؼ أصػػػيؿ صػػػحي
يدؿ عمى تمييز وتزييؿ بيف شي يف".

1

والتفريؽ بيف المتشاب ات يعني بياف أوج الخوؼ بين ا"  2ت والفرؽ في
القرآف الكريـ ي تي بمعنى الفصؿ والتمييز . 3

سػػػمي القػػػرآف الكػػػريـ بالفرقػػػاف ت نػػػ يفػ ّػػرؽ بػػػيف الحػػػؽ
ومػػػف هػػػذا المعنػػػى ُ
والباطػػػػػؿ قػػػػػاؿ تعػػػػػالى :ﭽ تبػػػػػارؾ الػػػػػذي أنػػػػػزؿ الفرقػػػػػاف عمػػػػػى عبػػػػػدج ليكػػػػػوف
لمعالميف نذي ارً ﭼ – الفرقاف1 :
الفروؽ في ااصطوح:

ويػػػ تي مف ػػػوـ الفػػػروؽ حتػػػى يعبػػػر عػػػف تمػػػؾ الظػػػاهرة المغويػػػة والتػػػي انشػػػغؿ

ب ػػػا الدارسػػػيف قػػػديما وحػػػديرا فنجػػػد أبػػػو هػػػوؿ العسػػػكري ُيفػػػرد ل ػػػا كتػػػاب
كامػػػػؿ تحػػػػت عنػػػػواف" الفػػػػروؽ المغويػػػػة "والػػػػذي تنػػػػاوؿ فيػػػػ مف ػػػػوـ الفػػػػروؽ

()7

ابف فارست مقاييس المغةت تحقيؽ :عبد السالـ هاروفت القاهرةت 1972ـت م  4ت
ص.493

()0

إبراهيـ مصطفى وآخروفت المعجـ الوسيطت مجمة المغة العربيةت القاهرةت ط2ت

()0

ش اب احمد بف محمد ال ا ـت التبياف في تفسير غريب القرافت تحقيؽ :فتحي أنور

ص.685

الدابوليت دار الصحابة لمتراثت القاهرةت ط1ت 1992ـت ص.85
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المغويػػػة عمػػػى أن ػػػا " :الفػػػرؽ بػػػيف معػػػاف تقاربػػػت حتػػػى أشػػػكؿ الفػػػرؽ بين ػػػات
نحو العمـ والمعرفةت والفطنة والذكا ".

1

فػػػػػ ف المغػػػػػوييف ينظػػػػػروف إلػػػػػى ا لفػػػػػاظ المتقاربػػػػػة فػػػػػي معناهػػػػػات ويحػػػػػاولوف

استخراج أوج ااختوؼ بين ا".

2

فيمكف أف تتقارب المعانيت ولكف يختمؼ كؿ لفظ عف اعخر بممم هاـ

واحد عمى ا قؿت ويمكف التمريؿ ل مف العربية بكممتي حمـ ورؤيا وهما مف

الكممات القرآنية.

3

بينما نجد داات ا لفاظ متنوعة ومتعددة ومتشاب ة لدى العرب ا قدميفت

بيد أن بمرور الوقت وتقارب ا زماف ت وتداخؿ العموـ وترابط ا وتعدد وج ات

ال ّنظر ت وتبايف مشارب ا مـت واختوؼ مذاهب ـت أدى إلى تطور دالة هذج
ا لفاظت وأصب الناس يستعممون ا بمعنى واحدت غير مكترريف بما بين ما مف

فروؽ دقيقة.

4

وعندما أشكؿ الفرؽ بيف هذج ا لفاظت واختمطت معاني ات عظـ ا مر عمى

عمما العربيةت اعتبروا ذلؾ

ربا مف الفساد المغوي.

()7

أبو هوؿ العسكريت الفروؽ المغويةت تحقيؽ :محمد إبراهيـ سميـت دار العمـ والمعرفةت

()0

الجار ازت مباحث الفروؽ في التفسير وعموـ القرآفت مجمة

القاهرةت د تت ص.21

عبد السالـ بف صال

الدراسات القرآنيةت ع8ت المممكة العربية السعوديةت 2011ـت ص ,12/11محمود
محمد شكري ا لوسيت روح المعاني في تفسير القراف العظيـ والسبة المرانيت دار

إحيا التراث العربيت بيروتت ج3ت ص113

()0
()1

أحمد مختار عمرت عمـ الدالةت عالـ الكتبت ط5ت 1998ـت ص.221

محمد ياس خ ر الدوريت دقا ؽ الفروؽ المغوية في البياف القرآنيت دار الكتب العمميةت
بيروتت د .تت ص.14

7217
وا شؾ أف هذا الف ـ العاـ قد أصاب ا لفاظ المتقاربة المعنى في القرآف
الكريـت فما يجري عمى المغة يجري عمى القرآف الكريـت ن نزؿ :ﭽ بمساف
عربي مبيفﭼ – الشع ار . 195 :
وكممة الفرؽ الذي ظاهرج يقت ي التفريؽت مختمؼ عف كممة المغايرةت التي
يكمف في معناها مف وـ المخالفة مطمقات ف الفرؽ الذي يعني المغايرةت يتسة

ميدان ليشمؿ كؿ المغة.

1

وعمى هذا فقد تتقارب المعانيت ولكف لكؿ لفظ سمة خاصة يتميز ب ا عمى لفظ

آخرت وهو ما ي يؼ إلي معنى از داًت وما سنعالج هنا هو ا لفاظ المتفقة
المعنى في إطارها العاـت والتي تتغير دالت ات عمى حسب ااستعماؿت والسياؽت

الذي ورد في سورة إبراهيـ ف ف دراسة معاني الكممات تستدعي تحميو
لسياقاتت والمواقؼ التي جا ت في ات ومف خوؿ تتبة ااستخداـ القرآني

تت

تمؾ الداات الخاصة.

2

()7

محمد ياس خ ر الدوريت دقا ؽ الفروؽ المغوية في البياف القرآنيت دار الكتب العمميةت

()0

أحمد مختار عمرت عمـ الدالةت ص.69

بيروتت د .تت ص.14

7210
المبحث الراني :الفروؽ المغوية في ا لفاظ القرآنية واإلعجاز البياني

ػػػـ
ويبػػػػرز و ػػػػوح البيػػػػاف فػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ عمػػػػى مسػػػػتوى الكممػػػػةت فػػػػ ذا تػ ّ
التعبيػػػر عن ػػػا بكممػػػة أخػػػرى نجػػػد أن ػػػا ركيكػػػة مخمػػػة لمػػػ ّنظـ والمعنػػػىت ومرػػػاؿ
ذلػػػؾ كممػػػة

ػػػيزى فػػػي قولػػػ تعػػػالى :ﭽ تمػػػؾ إذ قسػػػمة

ػػػيزىﭼ

الػػػنجـ:

. 22

ػػػيف مػػػػف جمالػػػػ ومظػػػػاهرج الكريػػػػرة
وقػػػػد وقػػػػؼ الرافعػػػػي عنػػػػد هػػػػذا المفػػػػظ ت وبػ ّ
والػػػػذي ا يممػػػػؾ مػػػػف يطمػػػػة عمي ػػػػا إا أف يخفػػػػض جنػػػػاح اإلقػػػػرار والت ييػػػػدت
وقػػػػػاؿ الرافعػػػػػي :إف حسػػػػػف ﯞ فػػػػػي نظػػػػػـ الكػػػػػوـ مػػػػػف أغػػػػػرب الحسػػػػػف
وأعجبػػػ ولػػػو أوردت المغػػػة عمي ػػػا مػػػا صػػػم ل ػػػذا المو ػػػة غيرهػػػات و سػػػورة

الػػػػنجـ مفصػػػػمة كم ػػػػا عمػػػػى اليػػػػا ت فقػػػػد جػػػػا ت هػػػػذج الكممػػػػة فاصػػػػمة مػػػػف
الفواصػػػػؿت فػػػػي معػػػػرض اإلنكػػػػار عمػػػػى العػػػػرب إذ وردت فػػػػي ذكػػػػر ا صػػػػناـ
وزعم ػػػـ فػػػي قسػػػمة ا وادت فػػػ ن ـ جعمػػػوا المو كػػػة وا صػػػناـ بنػػػات از مػػػة

أوادهػػػػػػـ البنػػػػػػات فقػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﭼ – النجـ. 21 :
فكانػػػت غرابػػػة المفػػػظ مػػػف أشػػػد ا شػػػيا مو مػػػة لغرابػػػة هػػػذج القسػػػمة التػػػي

أنكرهػػػػا وكانػػػػت الجممػػػػة كم ػػػػا تصػػػػور فػػػػي هي ػػػػة النطػػػػؽ ب ػػػػات اإلنكػػػػار فػػػػي

ا ولى والت كـ في ا خرى.

1

فػػػ ف اسػػػتخداـ از عػػػز وجػػػؿ ل ػػػذج المفظػػػة

ػػػيزى بػػػدا مػػػف ألفػػػاظ أخػػػرى

يمكػػػػف أف تشػػػػاكم ا فػػػػي المعنػػػػى مرػػػػؿ لفظتي :جػػػػا رةت ظالمػػػػة ف ػػػػي تعكػػػػس

لنػػػػا السػػػػياؽ الػػػػذي قػػػػد وردت فيػػػػ ت وهػػػػو تقبػػػػي هػػػػذج القسػػػػمة مػػػػف ناحيػػػػةت

()7

مصطفى ص ادؽ الرافعيت اعجاز القراف والبوغة النبويةت دار الكتاب العربيت بيروتت
1973ـت ص.230

7210
ومػػػػف ناحيػػػػة أخػػػػرى تػػػػدؿ عمػػػػى أف هنػػػػاؾ فروقػػػػاً تقػػػػة بػػػػيف مفػػػػردات القػػػػرآف

الكريـ.

فنجػػػػد أف المفظػػػػة هنػػػػا قػػػػد انطبقػػػػت تمػػػػاـ المطابقػػػػةت وعبػػػػرت عػػػػف المعنػػػػى

المػػػراد ب ف ػػػؿ ا لفػػػاظ وفػػػي أصػػػ المعػػػانيت فقػػػد يوفػػػؽ شػػػاعر أو نػػػارر فػػػي
ُ
وصػػػؼت ويػػػ تي ب لفػػػاظ مشػػػاكمة لممعػػػاني ومعبػػػرة عن ػػػات لكػػػف أف يػػػتمكف مػػػف

اإلتيػػػاف بػػػػا خص وا شػػػكاؿت فػػػػذلؾ ا يتػػػػ تى لػػػ ت فتمػػػػؾ هػػػي بوغػػػػة القػػػػرآف

التي حازت مف كؿ أجناس الكوـ أعوها وأرفع ا درجة.

1

ومف الجدير بالذكر أف العمما القدامى قد أرر عن ـ الكرير مف اإلشارات والتي
تفص عف سر استخداـ هذج المفظة بدوف مرادف ات رـ ازدادت العناية ب ذا

النوع مف التفسير حتى أصب

يمرؿ مذهباً مف مذاهب التفسير البياني في

القرآف الكريـ  2ت وفي هذا السياؽ رأت الباحرة عا شة عبد الرحمف أف ا صؿ

في من ج  :هو التناوؿ المو وعي والذي يفرغ لدراسة المو وع الواحد في ت
فيجمة كؿ ما في القرآف عن ت وي تدي بم لوؼ استعمال لأللفاظ وا ساليب

بعد تحديد الدالة المغوية لكؿ ذلؾت وهو من

يختمؼ بشكؿ كامؿ عف الطريقة

المعروفة في تفسير سور القرآف ت يؤخذ المفظ واعية في مقتطعاً مف سياق
العاـ في القرآف كم مما ا سبيؿ مع إلى ااهتدا
لفاظ ".

3

إلى الدالة القرآنية

()7

عمر محمد عمر حاذؽت شرح رسالة بياف إعجاز القراف لمخطابيت دار الم موف لمتراثت

()0

محمد ياس خ ر الدوريت دقا ؽ الفروؽ المغوية في البياف القرآنيت ص17

بيروتت ط1ت 1995ـت ص78

()0

عا شة عبد الرحمافت التفسير البياني لمقرآف الكريـت دار المعارؼت مصرت ج1ت ط7ت
1977ـت ص.18/17

7211
ولعؿ أوؿ إشارة قد أُررت عف القدما إلى دقة ااستخداـ القرآني تهي إشارة

الجاحظ وهذا في قول  " :وقد يستخؼ الناس ألفاظاً ويستعممون ا وغيرها أحؽ
بذلؾ من ات أا ترى أف از تبارؾ وتعالى لـ يذكر في القرآف الجوع إا في

مو ة العقابت أو في مو ة الفقر المدقةت والعجز الظاهرت والناس ا

يذكروف السغب ويذكروف الجوع في حاؿ القدرة والسومةت وا يفتقدوف مف

ا لفاظ ما هو أحؽ بالذكرت وأولى بااستعماؿ".

1

وب ذا نجد أف العمما القدامى قد استوقف ـ بدية نظـ القرآف الكريـ وراع ـ

اختيار المفردة القرآنية في مو ع ا الخاص ب ات يقوؿ الباقوني واصفا

اإلعجاز البياني " :هو أدؽ مف السحرت وأهوؿ مف البحرت وأعجب مف الشعرت
وكيؼ ا يكوف كذلؾت وأنت تحسب أف و ة الصب

مو ة الفجر يحسف

في كؿ كوـ إا أف يكوف شع ار أو سجعات وليس كذلؾت ف ف إحدى المفظتيف
يمكف أف تنفر في مو ة ت وتزؿ عف مكاف ا تزؿ عن المفظة ا خرىت إنما

تتمكف في وت رب بجران ات وتراها في مظان ا وتجدها في غير منازعة إلى

أوطان ات وتجد ا خرى لو و عت مو ع ا في محؿ نفار ت نابية عف

استقرار.

()7

2

الجاحظت البياف والتبييفت تحقيؽ :المحامي فوزي عطويت دار صعبت بيروتت ط1ت
1968ـت ص.26

()0

الباقونيت اعجاز القرآفت تحقيؽ :السيد أحمد صقرت دار المعارؼت مصرت ص.280

7212
المبحث الرالث :دقة ا لفاظ في القرآف الكريـ

إف تناولنػػػا لأللفػػػاظ القرآنيػػػة بالػػػدرس والتحميػػػؿت لػػػيس مػػػف بػػػاب ااسػػػت ناس

أو التوسػػػػة المعرفػػػػي فحسػػػػبت بػػػػؿ لكون ػػػػا تتميػػػػز بالعديػػػػد مػػػػف الخصػػػػا ص
الفنيػػػة والجماليػػػةت فػػػ ف صػػػورة اإلبػػػداع تشػػػة من ػػػات وظػػػوؿ المشػػػاهد الحيػػػة
تتجسػػػد في ػػػات ومػػػا ذلػػػؾ إا لدقػػػة إحكام ػػػا وحسػػػف سػػػبك ا وعظػػػيـ إعجازهػػػات

يقػػػػػػوؿ تعػػػػػػالى :ﭽ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ
هود. 1 :

فمػػػػا مػػػػف لفظػػػػة وردت فػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ إا وقػػػػد أخػػػػذت مو ػػػػع ا بدقػػػػة
متناهيػػػة عجيبػػػةت بحيػػػث ا تصػػػدؽ إا هنػػػاؾ  1ت ونجػػػد أف عممػػػا البوغػػػة

يصػػفوف دقػػة ألفػػاظ القػػرآف الكػػريـ أن ػػا نزلػػت منازل ػػا التػػي و ػػعت ل ػػا فػػي
قالػػػػب بوغػػػػي ت بحيػػػػث لػػػػو نزعػػػػت أو اسػػػػتبدلت لفظػػػػة منػػػػ لػػػػـ تكػػػػف ب ػػػػذا

النسػػػؽ المبػػػدع فػػػي التصػػػوير والبيػػػاف ت ونجػػػد أف المسػػػاف العربػػػي قػػػد اتسػػػة
في لغت وأسموب ت وتراكيب وا تكاد تجد لغة ب ذا ا فؽ الواسة ".

()7

فات

2

مرزوؽت بالغة البنية النحوية والصرفية في التعبير القرآنيت مجمة العمدة في

المسانيات وتحميؿ الخطابت جامعة المسيمةت ع10ت 2017ـت ص.72/71

()0

مصطفى صادؽ الرافعيت اعجاز القرآف والبالغة النبويةت ص.225

7213
المبحث الرابة :أرر الفروؽ المغوية في تفسير القرآف الكريـ

إف التحديد الدقيؽ لداات ا لفاظ يعد الخطوة ا ولى وا هـ في ف ـ المعاني

وتفسيرهات ف ف معرفة هذج ا خيرة يتوقؼ عمى معرفة الفروؽ الدقيقة بيف
ا لفاظ ت والتي يكوف ظاهرها الترادؼ وذلؾ ن ما مف اسميف لمسمى واحد

إا وبين ما فرؽ في صفة أو نسبة أو إ افة.

1

وعمى هذا يكوف تحديد داات تمؾ ا لفاظ ل عظيـ ا رر في ف ـ وتفسير

كتاب از العزيزت وقد أشار إلى أهمية ذلؾ ابف تيمية  -رحم از  -في
قول  " :إف الترادؼ في المغة قميؿت وأما في ألفاظ القرآف ف ما يكوف نادر وأما

معدوـت ويمكف أف يعبر عف لفظ واحد بمفظ واحد يؤدي جمية معناجت بؿ يكوف

في تقريب لمعناج وهذا مف أسباب إعجاز القرآفت ف ذا قاؿ القا ؿ :ﭽ يوـ تمور
السما مو ارًﭼ – الطور 9 :ت و المور  :حركة خفيفة سريعةت وكذا في
قول  :ﭽ وق ينا إلى بني إس ار يؿﭼ اإلس ار  4 :ت أي :أعممنا ت ولـ يقؿ
ف الق ا إلي ـ أخص مف اإلعوـ ف ف اإلعوـ يكوف في إنزاا

أوحينا

إلي ـ وايحا إلي ـ ت إذ هو إعوـ سرية خفيت وأمراؿ ذلؾ ف ذا كم تقريب ا
تحقيؽ .

2

فتفسير ا لفاظ يدخم الف ـ ت وااهتماـ توتحري المعنى الصحي

المناسب

الذي يتوا ـ مة النص القرآني ت و ُيعد ذلؾ ف ما دقيقا خاليا مف القصور تأو
3
الزيادة تأو التعارض الناشئ عف ا طراب في الف ـ.
()7

ابف فارست الصاحبي في فق المغةت عمؽ عمي وو ة حواشي  :أحمد حسف بسب ت دار

()0

ابف تيميةت مقدمة في أصوؿ التفسيرت ت عدناف زرزورت ط2ت 1972ـت ص.52/51

الكتب العمميةت بيروتت ط1ت 1977ـت ص.59

()0

محمد بف عبد الرحمف بف صال
الكريـت ص.19

الشايةت الفروؽ المغوية وأررها في تفسير القرآف

7211
فق ية الفروؽ والترادؼت واف كانت تبدو لموهمة ا ولى أن ا ق ية لغوية غير
أف ل ا صمة وريقة في ف ـ وتفسير آيات الذكر الحكيـ فالترادؼ في القرآف

الكريـ إما معدوـ واما نادر.

ول ذا كاف يجب لمف يريد تفسير القرآف الكريـ أف يكوف لدي ممكة عممية وافرة

مف المغة وأساليب ا وداات ألفاظ ا في حاؿ التركيب واإلفراد وكذلؾ معاني

الحروؼ وقواعد العربية.

فيػػػػػرى الراغػػػػػب ا صػػػػػف اني أف مػػػػػف فسػػػػػر الحمػػػػػد از بقولػػػػػ  :الشػػػػػكر

از والريػػػػب فيػػػػ  :بػػػػو شػػػػؾ فيػػػػ

وفاج البياف.

1

عميػػػػ أا يقػػػػدر أنػػػػ فسػػػػر القػػػػرآف و

وقػػػد جػػػا أي ػػػا فػػػي حػػػديث البػػػ ار ابػػػف عػػػازب از عنػػػ ر ػػػي فػػػي الػػػدعا ت

والػػػػػذي أخرجػػػػػ البخػػػػػاري ومسػػػػػمـ .وفيػػػػػ  " :آمنػػػػػت بكتابػػػػػؾ الػػػػػذي أنزلػػػػػتت

وبنبيػػػػؾ الػػػػذي أرسػػػػمت" أف البػػػػ ار بػػػػف عػػػػازب حينمػػػػا أراد أف يعيػػػػد ذكػػػػر هػػػػذا

الػػػػدعا عمػػػػى النبػػػػي صػػػػمى از عميػػػػ وسػػػػمـ قػػػػاؿ " :آمنػػػػت بكتابػػػػؾ الػػػػذي
أنزلػػػتت وبرسػػػولؾ الػػػذي أرسػػػمت" قػػػاؿ لػػػ النبػػػي صػػػمى از عميػػػ وسػػػمـ :ا
وبنبيؾ الذي أرسمت.

2

فمػػػـ يقبػػػؿ صػػػمى از عميػػػ وسػػػمـت منػػػ و ػػػة لفظػػػة رسػػػوؿ بػػػدؿ نبػػػي مػػػة
أن مػػػا تبػػػدواف تحمػػػوف المعنػػػى نفسػػػ ت وهػػػذا يبػػػيف أهميػػػة انتقػػػا ا لفػػػاظ

()7

راغب ا صف انيت المفردات في غريب القرآفت تحقيؽ :محمد سيد كيونيت دار المعرفةت

()0

متفؽ عمي ت اخرج البخاري في صحيح رقـ " "239ت ومسمـ في صحيح رقـ "

بيروتت ص.6

. "4884
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لمػػا ل ػػا مػػف داات متنوعػػة وقػػد تكػػوف متغػػايرة وهػػذا لػػ أرػػر بػػالغ فػػي ف ػػـ

النص بشكؿ صحي .

1

كمػػػا نجػػػد أف كػػػو مػػػف لفظتػػػي النبػػػي والرسػػػوؿ قػػػد وردتػػػا فػػػي كتػػػاب

از العزيػػػز فػػػي العديػػػد مػػػف الموا ػػػةت مرػػػؿ قولػػػ تعػػػالى :ﭽومػػػا أرسػػػمنا مػػػف
قبمؾ مف رسوؿ وا نبيﭼ – الح . 52 :
ممػػا ا يجعػػؿ مجػػػااً لمشػػؾ ب ن مػػا ا تحمػػػوف المعنػػى ذاتػػ فػػػي آيػػات الػػػذكر

الحكػػػيـت وهػػػذا مػػػا ذهػػػب إليػػػ العديػػػد مػػػف العممػػػا واف اختمفػػػوا فػػػي تحديػػػد
مف ػػػوـ كػػػؿ من مػػػات وأشػػػ ر مػػػا قيػػػؿ فػػػي هػػػذج الفروقػػػات  :أف الرسػػػوؿ هػػػو

المكمؼ بالتبميغ بخوؼ النبي.

2

ومػػػف هنػػػا ا يمكننػػػا اسػػػتبداؿ مفػػػردة فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ بػػػ خرى يخيػػػؿ إلينػػػا

أن ػػػػا تحمػػػػؿ المعنػػػػى نفسػػػػ لممفػػػػردة ا ولػػػػىت وهنػػػػا يقػػػػوؿ ف ػػػػؿ عبػػػػاس" :
المفػػػػػردات القرآنيػػػػػػة ل ػػػػػػا خصػػػػػػا ص ومميػػػػػزاتت وجمػػػػػػاؿ وقع ػػػػػػا واتسػػػػػػاق ا
الكامػػػػػؿ مػػػػػة المعنػػػػػىت واتسػػػػػاع دالت ػػػػػا لمػػػػػا ا تتسػػػػػة لػػػػػ عػػػػػادة داات

الكممات ا خرى.

3

ول ػػػذا فػػػ ف كػػػؿ مػػػف فسػػػر الكممػػػة القرآنيػػػة التػػػي قصػػػدت بػػػذات ا معنػػػى ت رػػػـ

حمم ػػػػا مػػػػف المعػػػػاني مػػػػالـ يتسػػػػؽ مػػػػة السػػػػياؽ وذلػػػػؾ عنػػػػد التحقػػػػؽ فقػػػػد
يصػػػرؼ المعنػػػى القرآنػػػي عػػػف المػػػراد الحقيقػػػي لػػػ وهػػػذا فيػػػ تجػػػاوز وغمػػػط
كبيػػػرت نػػػ يػػػؤدي إلػػػى اخػػػتوؿ المعنػػػى ب ػػػذا التفسػػػيرت فػػػي حػػػيف نجػػػد أف

()7

محمد بف عبد الرحمف بف صال
الكريـت ص.22

الشايةت الفروؽ المغوية وأررها في تفسير القرآف

()0

أبو البقا الكفوي ت الكميات ت ص 1065

()0

عباس ف ؿ حسفت إعجاز القر آف الكريـت د.تت د.طت ص.170
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المعنػػػػػى المطمػػػػػوب والرسػػػػػالة المػػػػػرادة مػػػػػف المفظػػػػػة القرآنيػػػػػة التػػػػػي جػػػػػا ت

لتؤدي ا.

1

ولػػػػذلؾ فػػػػ ف ف ػػػػـ الػػػػنص القرآنػػػػي يػػػػرتبط بمػػػػا تحممػػػػ ا لفػػػػاظ مػػػػف دااتت

تكشػػػؼ عػػػف أعيػػػاف المعػػػاني

2

ول ػػػذا ويمػػػزـ عمػػػى مػػػف أراد تفسػػػير القػػػرآف

أف يقؼ عمى ألفاظ ومدلوات ا المغوية والفروقات بين ا .

أرر الفروؽ المغوية في المفردات القرآنية:
-

يظ ػػػػػر جمػػػػػاؿ ودقػػػػػة المفظػػػػػة القرآنيػػػػػة المو ػػػػػوعة فػػػػػي سػػػػػياق ا .

بحيػػػث لػػػو اسػػػتبدلت بػػػ خرى لػػػف تكػػػوف بػػػذاؾ النسػػػؽ وروعػػػة التصػػػوير ت أي

أف ل ا موقع ا المخصص ل ا دوف غيرها.
-

3

التناسػػػب المفظػػػي مػػػة دالػػػة اعيػػػة فػػػي بيػػػاف مػػػراد از ت يزيػػػد مػػػف

المتمقي.
المراد إلى ُ
الوصوؿ إلى المعنى ُ
فيمرػػػؿ معػػػالـ ال ػػػبط
بيػػػاف دقػػػة الوصػػػؼ ب ػػػدؼ البيػػػاف والتو ػػػي ت ُ
5
في المعنى.
4

()7

محمد محمود موسى الزواهرةت الفروؽ المغوية عند الراغب ا صف اني في كتاب

المفردات وأررها في داات ا لفاظ القرآنيةت رسالة ماجستير التفسيرت ا ردفت

2007ـت ص.33/32

()0

1

جماؿ شمبابت مجمة المقري لمدراسات المغوية النظرية والتطبيقيةت ف ـ النص القرآني
مف خوؿ المن

الداليت جامعة المسميةت ع1ت 2017ـت ص.66

د .أحمد بدويت مف بوغة القرآفت مطبعة ن

ة مصرت ط3ت 1950ـت ص.105

 2د .بكري شيخ أميفت التعبير الفني في القرآف الكريـت دار العمـ لمموييفت بيروتت ط1ت
1994ـت ص185

اإلعجاز الفني في القرآف ت ص)0 .79
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-

دقػػػػػة اختيػػػػػار ا لفػػػػػاظ ب ػػػػػدؼ خدمػػػػػة المعنػػػػػى الػػػػػذي يتناسػػػػػب مػػػػػة

السػػػػياؽ القرآنػػػػيت ومػػػػف الممكػػػػف أف تػػػػ تي إلكمػػػػاؿ جمػػػػاؿ التركيػػػػب وجزالػػػػة
الصياغة وحسف اشتقاق ا.

7

-

يسػػػ ـ فػػػي إزالػػػة المشػػػكؿ بػػػيف ا لفػػػاظ المتشػػػاب ة أو المتقاربػػػة فػػػي

-

يظ ػػػػر اتسػػػػاؽ المفػػػػردة القرآنيػػػػة مػػػػة المعنػػػػى فػػػػي اعيػػػػة بػػػػؿ فػػػػي

-

معرفػػػة الفػػػروؽ المفظيػػػة بػػػيف المفظػػػيف فػػػي سػػػياؽ واحػػػد مػػػة التغػػػاير

معناها عند ااستعماؿ .

السورة ب كمم ات فيبرز الوحدة المو وعية .

مزية عزيزة في ا لفاظ ومعاني ا .
بين ما هو ّ
السػػػمة التػػػي تميػػػز كػػػؿ سػػػورة عػػػف ا خػػػرىت مػػػف
يجمػػػي ا ف ػػػاـ عػػػف ّ

السػػػػمة التعبيريػػػػة فػػػػي ا لفػػػػاظت فتطبػػػػة بتمػػػػؾ الميػػػػزة ت ممػػػػا يجعػػػػؿ
خػػػػوؿ ّ
لمسورة طابع ا الخاص ب ا.
-

معرفػػػػة مناسػػػػبة الفػػػػروؽ لسػػػػياؽ اعيػػػػات وجػػػػوهر السػػػػورة ت يعطػػػػي

تمػػػػؾ المعػػػػاني الظػػػػاهرة حيويػػػػة ت وشخوصػػػػا تعبػػػػر عػػػػف مػػػػدلول ات ب سػػػػموب

يؤرر عمى القموب وا سماع .
-

إف بيػػػػاف أرػػػػر هػػػػذج الفػػػػروؽ المفظيػػػػة عمػػػػى المعنػػػػى ودالت ػػػػا يكمػػػػف

فػػػػي النظػػػػػر إلػػػػى الكممػػػػػة والجممػػػػة وسػػػػػياؽ الكػػػػوـت ليربػػػػػت مػػػػا هػػػػػو أحػػػػػؽ

بػػػػػالتعبيرت ويػػػػػزاؿ مػػػػػا يشػػػػػكؿ مػػػػػف المعػػػػػانيت أو قػػػػػد يتػػػػػرج بع ػػػػػ ا عمػػػػػى

بعض .

 )1عبد الكريـ ناصر محمود الخزرجيت سورة هود :دراسة لغوية وداليةت جامعة البصرةت
كمية اعدابت 1421هػ2000/ـ.

7227
تم يد

المبحث الخامس :الفروؽ المغوية في سورة إبراهيـ

سػػػػورة إبػػػػراهيـ هػػػػي السػػػػورة الرابعػػػػة عشػػػػر بترتيػػػػب المصػػػػحؼ الشػػػػريؼ ت
وهػػػي مكيػػػة نزلػػػت بعػػػد هجػػػرة النبػػػي عميػػػ الصػػػوة والسػػػوـ إا آيػػػة من ػػػات

وقيػػػػػػؿ :آيتػػػػػػيف  7ت ومػػػػػػف أهػػػػػػـ مقاصػػػػػػدها  :ترسػػػػػػيخ العقيػػػػػػدة فػػػػػػي از ت
والتػػػذكير بنعمػػػ ت والحػػػث عمػػػى شػػػكر هػػػذج الػػػنعـ التػػػي ا تعػػػد وا تحصػػػى ت

والتنديػػػد بمػػػف يجحػػػدها وينكرهػػػا ت وفي ػػػا ذكػػػر قصػػػة موسػػػى وابػػػراهيـ عمي مػػػا
السػػػػػوـ ت وفي ػػػػػا مػػػػػف اسػػػػػتعراض المحاجػػػػػة بػػػػػيف أهػػػػػؿ النػػػػػار فػػػػػي النػػػػػار ت

وختمػػػت السػػػورة بالوعيػػػد الشػػػػديد لمنكػػػري البعػػػث ت وأف از سػػػرية الحسػػػػاب
0

).

ومف الفروؽ المغوية في سورة إبراهيـ ما يمي:
 -ا بنا والبنوف :

وقد استخدـ القرآف الكريـ ا بنا بصيغة جمة التكسير والبنوف والبنيف بصيغة

جمة المذكر السالـت ولـ ُي تدى في البداية إلى سر ذلؾ ااستخداـت ولكف بعد
لنا أن استخدـ لفظ
مقابمة بعض الشواهد الخاصة ببع ما البعض ات
ا بنا

في أبنا الرجؿت وأبنا أبنا

وأبنا بنات ت واستخدـ جمة المذكر

السالـ وهذا ف البشر جميع ـ مرؿ عشيرة واحدة

ف ف أبنا آدـ وأبنا

أبنا ـت وأبنا بنات ـ كم ـ يعودوف إلى صمب رجؿ واحد وهو سيدنا آدـ عمي

السوـت وهذا كما جا في قوؿ از تعالى :ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭼ إبراهيـ. 35 :

 ) 7ابن الجوزي  ,تفسير زاد المسير 220/0
() 0الطنطاوي  ,.التفسير الوسيط 221 /1
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بني أراد ب أبنا ج مف صمب .
ف ف لفظ ّ
 -القوة والخفة:

1

ف ف الفرؽ العاـ بيف اإلتياف والمجي أن إذا أريد التعبير عف س ولة حصوؿ
أتى

واا استخدـ

الفعؿ الذي مف الممكف أا يحتاج إلى ج د ُيذكر استخدـ
فيما يرقؿ ش ن ويعظـت والصعوبة والقوة يكوف في حصوؿ الفعؿ ت
جا

والس ولة والخفة تكوف في عدـ حصول ت ومف هذا قوؿ از تعالى :ﭽ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ إبراهيـ 17 :ت فقد استخدـ لفظ أتى ب دؼ التعبير عف
ظـ وقوة ما قد حدث
مدى س ولة الفعؿ وخفت وسرعة حدور ت إلى جانب ِع َ
في هذا الفعؿ.

2

وجا في قول تعالى :ﭽ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ ﭼ – إبراهيـ- 17 :ت ففي
اعية السابقة لـ يسند الموت إلى لفظ أتى بصيغة الفعؿ الما يت ولكف

أسند إلي بصيغة الفعؿ الم ارع حتى تفيد استمرارج وتكرارج.

3

 -اإلحصا والعد :

ومن قوؿ از تعالى :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ – إبراهيـ 34 :ت
ف حصيت الشي

أي  :عددت وأطقت ت واإلحصا  :هو التحصيؿ بالعدد.

4

عد الشي فقط بؿ يعني عدج وتحصيم ت
ف ف اإلحصا ا يعني بال رورة ّ
واإلحاطة ب ومعرفة تفاصيؿ المعدود وجز يات ت فعمى سبيؿ المراؿ :إذا قيؿ

()7
()0

مدراؾ التنزيؿت ص.571

زاد المسيرت ابف الجوزيت ص.324/4

()0

زاد المسير ت ص.324/4

()1

مقاييس المغةت ابف فارست ص.212

7220
العدت
لمدير إعدادية :كـ يبمغ عدد الطوب؟ فقاؿ 900 :طالبت ف ف هذا هو ّ
ولكف إذا أ اؼ عمى قول  :إف عدد طوب الرابة من ـ يبمغ كذات والخامس

يبمغ كذات وعدد الذكور من ـ يبمغ كذات وعدد اإلناث يبمغ كذات ف ف هذا

التفصيؿ يعتبر شي اً مف اإلحصا .

1

 -القمب والفؤاد والصدر:

إف لفظ ف د ُّ
يدؿ في أصؿ المغة عمى حمى وشدة حرارةت ومف ذلؾ :ف دت المحـ:
شػويت ت وهذا ف يدت أي :مشوي  2ت والفؤاد بعدج جارحة هو وسط القمبت وقيؿ:

غشاؤج  3ت وانما سػمي الفؤاد فؤاداً لتفؤدج أي :توقّدج وشدة حرارت .

4

وأما القمب ف و م غة مف الفؤاد معمقة بالنياطت وقيؿ :الفؤاد هو غشا ُ القمبت
6
5
وسمي قمباً لتقمب بالخواطر والعزوـ.
والقمب حبتػ وسويداؤج ت ُ
والصدر الجارحة التي أول ا النحر وهو مو ة القودةت وهو ما دوف الترقوتيف

إلى الرهابة  7ت رـ استعير لمقدـ الشي كصدر القناة وصدر المجمس والكتاب

()7
()0
()0
()1

بصا ر ذوي التمييزت ص.129 – 128 /2
مقاييس المغةت ابف فارست ص.338/2

لساف العربت ابف منظورت ص329/3

خمؽ اإلنساف في المغةت أبي محمد الحسف بف أحمد بف عبد الرحمفت تحقيؽ :د .أحمد
خافت منشورات مع د المخطوطات العربيةت الكويتت 1407هػ1986/ـت ص.255

()2
()3
()1

لساف العربت ابف منظورت ص.329/3
المفردات في غريب القرآفت ص.411

خمؽ اإلنسافت أبو إسحاؽ الزجاجت تحقيؽ :د .إب ارهيـ السام ار يت مطبعة اإلرشادت
بغدادت 1383هػ1964/ـت ص.41

7221
والكوـ  1ت وقػاؿ ا كرػروف :إف القمب محؿ العقؿت والفؤاد محؿ القمبت والصدر
محؿ الفؤاد.

2

والقرآف الكريـ قد ذكر هذج ا لفاظ عمى سبيؿ المجازت حتى َّ
تدؿ عمى جممة
معافت ف ػي ليػست مرؿ الجوارح ا خرى تقوـ كؿ جارحة بوظيفت ا الحسية أو

الفسيولوجيةت بؿ هي مواطف كػسب الخػير والشرت وموطف الشعور والتعقؿت

والت رر بالمعتقدات وا فكار.

ف ف الفؤاد هو ألطؼ ما في الجسد عمى اإلطوؽت ول ذا فقد عبر ب عف جمية

البدفت وهذا ن أشرؼ ما في البدفت كما جا في قوؿ از تعالى :ﭽ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ إبراهيـ. 37 :
وقول تعالى :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ –
إبراهيـ 43 :ت ف ف مقاـ اعية السابقة مقاـ فزع فقد قاـ بالتعبير بالفؤاد عف
الفراغ والخو لسرعة تفؤدج وحرارت ت فقد قيؿ عف قول تعالى ﭙ ﭚ :
أي أن ا انتُزعت حتى أصبحت في حناجرهـ ا تخرج مف أفواه ـت وا تعود إلى
3
أمكنت ا.

كما قيؿ أي اً :إن ا منخرقة ا تعي شي اًت أي مف الخوؼت وقيؿ :نزعت أف دت ـ
مف أجواف ـ.

4

 -السبيؿ والصراط والطريؽ :

()7
()0

المفردات في غريب القرآفت ص.276

الجامة حكاـ القرآفت ص.189/1

()0

جامة البيافت ص241/13ت وزاد المسيرت ص.371/4

()1

معاني القرآفت النحاست ص.540/3

7222
وقد ورد الصراط في القرآف الكريـ لمدالة عمى أن الطريؽ الوا

الحػؽ الػذي ا اعوجاج في .

1

ت أو طريؽ

وقد سمي الصراط بذلؾت ن م خوذ مف ااستراط – حيث أف أصم بالسيف -ت

تقوؿ سرط الشي إذا ابتمع

ن يسترط السابمة إذا سمكوجت كما سمي لقماًت

ن يمتقم  2ت وقد نسب الػصراط إلى از عز وجؿﭽﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭼ إبراهيـ. 1 :
 -العمؿ والفعؿ والصنة :

تفترؽ هذج ا حداث في التعبير القرآنيت واف كاف يجمع ا معنى الت رير في
الشي ت ف ف الفعؿ هو الت رير في الشي مف ناحية مؤرِّر  3ت والعمؿ هو إيجاد

ا رر في الشي ت مرؿ قوؿ :فوف يعمػؿ الطػيف خزفاًت ويعمؿ الخوص زنبيوًت
وا ديـ ِسقا ًت وا يقاؿ يفعؿ ذلؾت ف المراد مف ذلؾ الشي هو إيجادج  4ت
والصنة ت رير في شي ٍ ما عمى ج ة اإلتقاف  5ت يقاؿ :سيؼ صنية إذا جود

عممُ .

6

أما الفعؿ في القرآف الكريـ ف ذا أطمؽ في مو ة القدرة اإلل ية فحيث ورد َّ
دؿ

عمى الوعيػد الشديد وسرعة إنفاذ ا مر  7ت وهذا كما جا في قوؿ از تعالى:

()7
()0

جامة البيافت ص .73/1

التبياف في إع ارب القرآفت العكبريت تحقيؽ :عمي محمد البجاويت دار إحيا الكتب
العربيةت ص.7/1

()0
()1
()2

المفردات في غريب القرآفت ص.382

الفروؽ المغويةت ص.110

المفردات في غريب القرآفت ص286

()3

الجامة حكاـ القرآفت ص.237/6

()1

البرهاف في عموـ القرآفت ص.121/4

7223
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄﮅ ﮆ ﭼ – إبراهيـ45 :
.-

الريب والشؾ :

الشؾ هو التردد بيف النقي يف بو ترجي

حدهما عمى اعخر عند الشاؾت

وقيؿ :الػشؾ ما استوى طرفاج  1ت مف حيث تردد القمب بيف طرفي المت اديفت

أما الريب فو يخرج عف أمػريف:

ا وؿ :الشؾ مة الت مة لمشي المشكوؾ في .

الراني :قمؽ النفس وا طراب ا.

2

والريب في سياؽ القرآف الكريـ لـ يخرج عف ااعتقاد في إنزاؿ الكتاب العزيزت

أو الريػب في يوـ الساعة اليوـ الذي يجمة ل الناست ويبعروف في مف

ا جداثت وفي هذيف المو عيف يػصم أف يكوف الريب مصحوباً بالت مة حتى
تنكشؼ حقيقة الشي المت ـ ب ت حيث إف الريب أف تتوهـ بالشي أمر ما

فينكشؼ عما قد يتوهـ.

3

وأما الشؾ ف و واف وقة في المغيبات وغيرها لكف ا عمى ج ة الت مة إلرادة

اانكػشاؼت وانما لعدـ اليقيف الحاصؿ مف الج ؿت حيث أف الشؾ نقيض

اليقيف  4ت وهو رب مف الج ؿت ف كػؿ شؾ ج ٌؿت وليس كؿ ج ؿ شكا  5ت
ف ف الشؾ منوط بعػدـ إرادة الحقيقػة وارتػ ا الج ػؿ أما عدـ اليقيف ُّ
فشك ـ

()7
()0
()0

التعريفاتت ص.168

الجامة حكاـ القرآفت ص.159/1

المفردات في غريب القرآفت ص.205

()1

لساف العربت ص.451/10

()2

المفردات في غريب القرآفت ص.265

7221
بوجود ازت وهذا كما في قوؿ از تعالى : :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ
ﭼ – إبراهيـ. 10 :
ويوقفنا السياؽ عمى اقتراف الشؾ بالريب في التركيب النحويت وهذا مف حيث
وقػوع الريػب صفة ل ت في ستة مواطف مف الذكر الحكيـت ومن قوؿ از تعالى:

ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ – إبراهيـ9 :

ف ف وصؼ الشؾ

بالريب لتخصيص بالشؾ الذي تحتوي الت مةت مة قمػؽ وا ػطرابت إذ ِ
مريب
م خوذ مف أرابني ا مر إذا صار ذا ريبةت والريبة قمؽ النفست وأف ا تطمػ ف

إلى شػي .

1

 -سقى وأسقى :

شفةت أما أسقى فتقاؿ لممواشي
تقة سقى في كوـ العرب لما يكوف في ال ّ

الرجؿ ما ً ولبناًت إذا
والزروعت أو مػا يجعؿ سقيا دا ماًت إذ تقوؿ العرب :سقيت
َ
ِ
ِ
لشرب أر
كاف الشراب مف يد ّ
الػساقي إلى فـ المسقيت ف ذا جعموا ل ما ً
2
ودواب ِ تقوؿ العرب أسقيت .

والذي ورد في القرآف الكريـ أف سقى وأسقى تتفؽ في التعػبير عػف اإلنػساف
والمواشػي والزروعت ولكن ما تختمفاف في دواـ السقي أو دالت عمى المرةت
وكاف الكسا ي يقػوؿ " :العرب تقؿ :سقيناهـ ن ار وأسقيناهـ لبنات إذا جعمت
شربا دا مات ف ذا أرادوا أـ أعطوج شربة قػالوا :سقيناهـ فنحف نسقي ـ بغير
ألؼ"  3ت وت تي لمتعبير عف نوع مف السقيت لتقييدج ب حد حروؼ الجرت قاؿ
تعالى : :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﭼ – إبراهيـ. 16 :

()7
()0

تفسير البي اويت ص.340/3
الصحاحت ص.2379/6

()0

جامة البيافت ص.131/14

()1

البرهاف في عموـ القرآفت ص.34/3

4

7221
 كسب واكتسب :ورد فعؿ الكسب وااكتساب في سياؽ النص القرآنيت فاختص ا وؿ بالحسنةت

واعخػر بالسي ةت فقاؿ عز وجؿ :ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ – إبراهيـ:
1

. 51
 الوعد والوعيد :فرؽ العرب بيف ِفعمَ ِي الوعد مف حيث الخير والشرت كما فرقوا في المصدرت
فقالوا في الخير :وعدت ت وفي الشر أوعدت ت وفي الخير :الوعد و ِ
العدةُت وفي
مع دالت عمى الخير
الشر اإليعاد والوعيد  2ت أا أف فعػؿ الوعد ا تت
والشر إاَّ بقرينةت ن يمكف أف يستعمؿ مطمقاً في الخػير والػشرت ومرم
مصدرجت وأما أوعد ومرم اإليعاد والوعيد ف و في الشر خاصة ت قاؿ ابف
درستوي  :فػ ذا لـ تذكر الشر قمت أوعدت ت ووعدت بكذا وكذات أي الوعيدت ف و
ليس يحتاج إذا قيػؿت وعػدت الرجؿ إلى ذكر خير وا شرت واف كاف يحتمؿ
معناج كؿ واحد من ما إاَّ أف يخاؼ المػبس فيػذكر الذي يعنيت ف ما أوعدت
با لؼ فو يكوف إاَّ لمشر خاصةت ولمت ددت فمذلؾ استغنى مع عف ذكر الشرت
إاَّ أف تذكر الوعيد الذي هددت ب فتقوؿ  :أوعدت بالقتؿ أوت ِ
مفس ارً لمشر
الذي ا يعمـ بقولؾ :أوعدت .
ولموعيد في القرآف الكريـ مسح ٌة خاصةت ف و لمترهيب والتخويؼت حيث يمكف
أا يكوف ش ارًت وانما يكوف ِعظة وتذكيرت قاؿ تعالى :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ – إبراهيـ. 14 :

()7
()0

العيفت ص.222/2

ليس في كوـ العربت ابف خالوي ت تحقيؽ :أحمد عبد الغفورت دار العمـ لمموييفت
بيروتت 1399هػ1979/ـت ص.188/187

7221
اخلامتت
اقت ت طبيعة البحث أف أ ة ل خاتمة هي خوصة النتا والتوصيات التي
توصمت إلي ا من ا :
أف الفروؽ المغوية تعكس لنا الوج اإلعجازي البياني في اعيات

القرآنية.
أف المعتمد في تفسير كوـ از تعالى المعرفة التامة بالمغة العربيةت

ومدلوات ألفاظ ات مة رورة الرجوع إلى كوـ السمؼ أواًت إذ هو جز مف
عمـ التفسير .
الدقة في انتقا ألفاظ ت حيث تقة هذج ا خيرة

أف القرآف الكريـ يتحرى ّ
مواقع ا مف اعياتت وا يمكف أف تحؿ محم ا ألفاظ أخرى قد يخيؿ إلينا أن ا
تشاكم ا في المعنى.
أف التحديد الدقيؽ لدالة ا لفاظ ل أرر في تفسير اعيات القرآنية.

أف السياؽ القرآني ل اليد العميا في التحديد الدقيؽ لدالة ا لفاظت

وفي القرآف الكريـ نجد أن يت مف كو مف مقاـ اعيةت والمناسبة التي جا ت
مف أجم ا والتركيبات النحوية والمتشاب المفظي عليات.
أف الفروؽ المغوية بيف ا لفاظ لدي ا دالت ا النفسيةت والممحات

الشعورية الخاصة ب ات وتمؾ الممحات ا نجدها في المعجـت بؿ هي مرتبطة
بالمفظ مف خوؿ بنا المحدد الذي ي تي في سياؽ محددت لذا يكوف لتمؾ
الداات النفسية أرر في التحديد الدقيؽ لمفظ.
يمزـ عمى المفسر مراعاة استعماات الكممات القرآنية في حاؿ اإلفراد

والتركيب ت والقطة بعدـ الترادؼ ما استطاع إلى ذلؾ سبيو ولذا أوصي
الباحريف ب رورة عمؿ مشروع بحري يتناوؿ الفروقات المغوية في جمية سور
القرآف الكريـ ت وخاصة تمؾ التي تُعد مف المشكؿ المغوي أو المتشاب المغوي ت
حتى يستخرجوا الحقا ؽ الكامنة تويتوصموا ب ا لمعرفة الخالؽ جو في عوج .

7232
املراجع

.1

اإلعجاز الفني في القرآفت د .عمر السومي ت منشورات عبد الكريـ

.2

إعجاز القراف والبوغة النبويةت مصطفى صادؽ الرافعي تدار الكتاب

.3

اعجاز القرآف الباقونيت ت تحقيؽ :السيد أحمد صقرت دار المعارؼت

.4

البرهاف في عموـ القرآفت الزركشيت تحقيؽ :محمد أبي الف ؿ إبراهيـت

.5

بصا ر ذوي التمييزت الفيروز آباديت تحقيؽ :محمد عمي النجارت ج1ت

.6

بوغة البنية النحوية والصرفية في التعبير القرآنيت فات مرزوؽت مجمة

.7

البياف والتبييف تالجاحظت ت تحقيؽ :المحامي فوزي عطويت دار صعبت

.8

التبياف في إعراب القرآفت العكبريت تحقيؽ :عمي محمد البجاويت دار

.9

التبياف في تفسير غريب القرآفت ش اب الديف أحمد بف محمد ال ا ـ

عبد از تتونس 1980ـ

العربيت بيروتت 1973ـ.
مصرت د.ت.

دار المعرفةت بيروتت 1391هػ.
القاهرةت 1383هػ.

العمدة في المسانيات وتحميؿ الخطابت جامعة المسيمةت ع10ت 2017ـ.
بيروتت ط1ت 1968ـ.

إحيا الكتب العربيةت د.ت.

المصريت تحقيؽ :د .فتحي أنور الدابوليت دار الصحابة لمتراثت طنطات ط1ت

1992ـ.

 .10التعبير الفني في القرآف الكريـ د .بكري شيخ أميفت ت دار العمـ

لمموييفت بيروتت ط1ت 1994ـ.

7237
 .11التعريفاتت الجرجانيت تحقيؽ :إبراهيـ ا بياريت دار الكتاب العربيت
بيروتت ط1ت 1405هػ.

 .12التفسير البياني لمقرآف الكريـ تعا شة عبد الرحمافت ت دار المعارؼت
مصرت ج1ت ط7ت 1977ـ.

 .13تفسير البي اويت أنوار التنزيؿ وأسرار الت ويؿت البي اويت تحقيؽ :عبد

القادر عرفاتت دار الفكرت بيروتت 1416هػ1996/ـ.
 .14التفسير الوسيط

المطابة ا ميرية ت2014ـ
 .15تفسير النيسابوري

 ,محمد سيد الطنطاوي ت ال ي ة العامة لشؤف
غ ار ب القرآف ورغا ب الفرقاف

النيسابوري ت دار طيبةت الرياضت ط1ت 2006ـ.

تحسف بف محمد

 .16الجامة حكاـ القرآفت القرطبيت تحقيؽ :أحمد عبد العميـ البردونيت دار

الشعبت القاهرةت ط2ت 1372هػ.

 .17جامة البيافت الطبريت دار الفكرت بيروتت 1405هػ.

 .18خمؽ اإلنساف في المغةت أبي محمد الحسف بف أحمد بف عبد الرحمفت

تحقيؽ :د .أحمد خافت منشورات مع د المخطوطات العربيةت الكويتت

1407هػ1986/ـ.

 .19خمؽ اإلنسافت أبو إسحاؽ الزجاجت تحقيؽ :د .إبراهيـ السام ار يت
مطبعة اإلرشادت بغدادت 1383هػ1964/ـ.

 .20دقا ؽ الفروؽ المغوية في البياف القرآني ت محمد ياس خ ر الدوريت ت
دار الكتب العمميةت بيروتت د .ت.

 .21زاد المسيرت ابف الجوزيت المكتب اإلسوميت بيروتت ط3ت 1404هػ.

 .22روح المعاني في تفسير القراف العظيـ والسبة المراني ت محمود محمد
شكري ا لوسيت ت دار إحيا التراث العربيت بيروتت دتت ج.3
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 .23سورة هود :دراسة لغوية ودالية تعبد الكريـ ناصر محمود الخرزجيت

سورة هود :دراسة لغوية وداليةت جامعة البصرةت كمية اعدابت

1421هػ2000/ـ.

 .24شرح رسالة بياف إعجاز القراف لمخطابي تعمر محمد عمر حاذؽت ت

دار الم موف لمتراثت بيروتت ط1ت 1995ـ.

 .25الصاحبي في فق المغة ابف فارست ت عمؽ عمي وو ة حواشي أحمد
حسف بسب ت دار الكتب العمميةت بيروتت ط1ت 1977ـ

 .26الصحاحت الجوهريت تحقيؽ :أحمد عبد الغفور العطارت دار العمـ

لمموييفت بيروتت ط4ت 1407هػ1987/ـ.

 .27صحي مسمـ أبي الحسيف مسمـ بف الحجاج  ,ط ,دار الكتب العربية
4637هـ
 .28عمـ الدالة أحمد مختار عمرت ت عالـ الكتبت ط5ت 1998ـ.
 .29العيفت الفراهيديت تحقيؽ :د .م دي المخزوميت ود .إبراهيـ السام ار يت
مؤسسة دار ال جرةت ط2ت 1409هػ.

 .30الفروؽ المغويةت أبو هوؿ العسكريت تحقيؽ :حساـ الديف القدسيت دار

الكتب العمميةت بيروتت د.ت.

 .31الفروؽ المغوية تأبو هوؿ العسكريت ت تحقيؽ :محمد إبراهيـ سميـت دار

العمـ والمعرفةت القاهرةت د ت.

 .32الفروؽ المغوية عند الراغب ا صف اني في كتاب المفردات وأررها في
داات ا لفاظ القرآنية محمد محمود موسى الزواهرةت ت رسالة ماجستير

التفسيرت ا ردفت 2007ـ.

 .33الفروؽ المغوية وأررها في تفسير القرآف الكريـت محمد بف عبد الرحمف
بف صال الشايةت مكتبة عين الجامعة 5148م
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 .34ف ـ النص القرآني مف خوؿ المن

الدالي تجماؿ شمبابت مجمة

المقري لمدراسات المغوية النظرية والتطبيقية ت جامعة المسميةت ع1ت 2017ـ.

 .35لساف العربت ابف منظورت دار صادرت بيروتت ط1ت 1968ـ.

 .36ليس في كوـ العربت ابف خالوي ت تحقيؽ :أحمد عبد الغفورت دار العمـ

لمموييفت بيروتت 1399هػ1979/ـ.

 .37مباحث الفروؽ في التفسير وعموـ القرآف تعبد السالـ بف صال الجار

ازت ت مجمة الدراسات القرآنيةت ع8ت المممكة العربية السعوديةت 2011ـ.
 .38المفردات في غريب القرآفت ا صف انيت ط1ت 1404هػ.

 .39المفردات في غريب القرآف راغب ا صف انيت ت تحقيؽ :محمد سيد
كيونيت دار المعرفةت بيروتت

 .40مدراؾ التنزيؿت أبو البركاتت دار الكمـ الطيبت ط1ت 1419هػ1998/ـ.
.41

مقاييس المغة تابف فارست ت تحقيؽ :عبد السالـ هاروفت القاهرةت

1972ـت م . 4

 .42مقدمة في اصوؿ التفسير تابف تيميةت ت تحقيؽ :عدناف زرزورت ط2ت
1972ـ.

 .43المعجـ الوسيطت إبراهيـ مصطفى وآخروفت ت مجمة المغة العربيةت

القاهرةت ط2ت د.ت.

 .44مف بوغة القرآف د .أحمد أحمد بدويت مطبعة ن
1950ـ.

ة مصرت ط3ت
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