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(*)
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)()٤()()٣(

(1) :)٢٠٤(
علــــــــــي النجار، مطبعة دار

.م ١٩٥٥الكتبـي المصریـــة، القاھرة، 
)٢٣٨(معاني القرآن،:

ةـــــــــــــــالصابوني،مطبع
.جامعــة ام القرى، المملكة العــــــــــــــــــــربیة السعودیة

)٢١٠(یدة تمجاز القرآن، أبو عب:ینظر(2)
.م١٩٦٢مصـــــــر،

(3).
ةـــــــــــــمؤسسة الرسال
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، )٥()(بـــــــ

)٦(.

)٤٢٥(تي:(4)
صفوان عدنان داوودي، 

.دار القلم،دمشق
د )١٠٨٥(:

كاظم الطریحي، مطبــعة 
.الزاھدي ، قم

--ا(5)
عنـــــــــــــــــــــــــد حدود العدِّ

لھا،وكاَت االھتمــــــاُم

الكلمُة الواحدةُ ُذِكَرت 

بكلِّ معنى غیَر اآلخر
 ) (

ــــــــــي  ھـ،اضخم ما ُألِّف فـــ)٤٣١(ت

ُإلیـــھ أرباُب الَمعــانـــــي
.واللغویون

. وجـــــــــــــــــــــــوه القرآن ، تحقیق د: ینظر
.ھـ١٤٢٢، مشھد ، 
:

ھـ، تحقیــق )٥٩٧(ت
.م،مطبعة حیدر آباد١٩٧٤سیدة مھر النساء ، 

نجف عرش مطبعة األستانة .بالغة الكلمة في التعبیر القرآني ، تحقیق د:ینظر(6)
.ه١٤٢٢الرضویــــة ، مشھد،

اإلعجاز القرآني، عائشة عــــــــــــــــــــــــــــــبد الرحمن ، دار المعارف ، :
. م١٩٨٩مصــــــــــــر ، 

:٣٥ ،
.م٢٠٠٥رة ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقاھ

أحمد یاسوف، دار الكتبي، .مالیة المفردة القرآنیة، دج:
.م ١٩٩٩،سوریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، ٢ط
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. ــــــــھــــــأعطافـــــــــــــــــــــــــ

 : )٤٠٠(
١٣٣-١٣٢:م،ص٩٦٠ف،ـ،النج٢الحیدریة،ط

حامد كاظم عباس،دار الشؤون الثقافیة،.دالداللة القرآنیة عند الشریف المرتضى،:
،م٢٠٠٤،دادــــــــبغ

١٦٦/ص
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(2 ـر ، دار الفكـــــــ:(
٣: م، ص ٢٠٠١بیروت،

)٧٥١(:و  
١٠–٤/٩، ج )ت.د(،

ــوت ،  ــ(3)
٦٣: ص م ،١٩٨٦

ـروت، ـشلتاغ عبود ، دار المرتضى ، بیـــ. اإلعجاز القرآني اسلوبا ومضمونا، د : ینظر(4)
٦٩: م، ص ١٩٩٣

.المصدر نفسھ (5)
م، ١٩٦٨روت ، ــــــــھــ ، دار صادر ، بی)٧١١(لسان العرب ، ابن منظور ت:ینظر (1)
.٤٧٥- ٤٧٢/ ٣ج



. ........................ ةفي

٦......... .......٢٠٠٨

" :
")٣(،
:

"
")٤(، "

"
 : "

")٥(،
ة

)٦(.
-).(

ھـ ، ) ٥٦٠(تفسیر القرآن، علي بن الحسن الطبرسي تتفسیر مجمع البیان في: ینظر(2)
مؤسسة االعلمــي ،

.٢/٢٤٤ھـ، ج١٤١٥بیروت ،
، ابو جعفر محمد بن جریر الطبري جامع البیان عن تأویل أي القرآن:ینظر

ھـ، تحقیق صدقــي)٣١٠(ت
.١٠/٣٢ھـ،ج١٤١٥جمیل العطار، دار الفكر، بیروت،

ھـ،دار المعرفة )٧٧٤(تفسیر القرآن العظیم ،إسماعیل علي بن كثیر ت:ینظر 
.٤/٨٢ھـ ،ج١٤١٢،بیروت،

١١:آل عمران(3)
١٠:آل عمران(4)
١٢:آل عمران(5)
ًا َوِمْنُھْم َمْن َفُكّلًا َأَخْذَنا ِبَذْنِبِھ َفِمْنُھْم َمْن َأْرَسْلَنا َعَلْیِھ َحاِصب:" قولھ تعالى ینظر مثال(6)

ُھْم َأَخَذْتُھ الصَّْیَحُة َوِمْنھـُْم   َمْن َخَسْفَنا ِبِھ اْلَأْرَض َوِمْنُھْم َمْن َأْغَرْقَنا َوَما َكاَن اللَُّھ ِلَیْظِلَم
٤٠:العنكبوت" ََوَلِكْن َكاُنوا َأْنُفَسُھْم  َیْظِلُمون
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٩٤:ألعرافا(7)
.٢/٢٤٣، جرتفسیر ابن كثی:ینظر (8)
.٧/٢٥٤جامع البیان ،الطبري ، ج:ینظر (9)

ھـ، مؤسسة النشر )١٤٠٢(المیزان في تفسیر القرآن، محمد حسین الطباطبائي ت:ینظر
اإلسالمــــــــــــي، 

.  ٨/١٩٤،ج) ت. د(قم،
.٩٥:األعراف(1)
.١٧٢:األعراف(2)
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١٧٢:ألعراف  أ(3)
جوامع الجامع ،علي بن الحسن الطبرسي، مؤسسة النشر اإلسالمي، قـم ، تفسیر: ینظر(4)

١/٧١٩ھـ،ج١٤١٨
ھـ، دار الكتب العلمیة ، )٣٧٠(أحكام القرآن،احمد بن علي الجصاص ت:ینظر

ھـ ،١٤١٥روت ،ـــــــــــبی
.٤٧/ ٣ج

. ١٤٨/ ٩جامع البیان ، الطبري ،جتفسیر: ینظر
.١٧٣:ألعرافا(5)
.٩/٨٧ن، الطبري ،جاجامع البی: ینظر(6)

، دار الفتح ، جـــــــــــــــــــــــــــــدة ، السیوطيجالل الدین الدر المنثور ، : 
.٤/٣٠٥،جھـ ، ١٣٦٥

( ـــــــــــــــــر ، مصـــ، ، عالـــــــــــــــــــــــــــــم الكتبفتح القدیر ،الشوكاني : 
.٢/٢٤٨ج، ) ت. د

.١٥٠/األعراف (7)
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.٩٤/ طـھ(1)
).آذن ( مادة/١لسان العرب ، ج :ینظر (1)
في علم التفسیر،جمال الدین بن علي الجوزي تفسیر زاد المسیر،:ینظر (2)
ھـ،تحقیق محمد عبـــــــــد )٥٩٧(ت

.٤/٣٦، جھـ١٤٠٧فكر، بیروت الرحمن عبد اهللا،دار ال
ھـ،دار إحیاء )٦٧١(الحكام القرآن،محمد بن احمد القرطبي تأتفسیر الجامع :

التراث العربي،بیروت،
.       ٨/٣٥٥، جھـ١٤٠٥

.٥٩:یونس(3) 
) ٢٣/سبأ(، ) ٣٦/النور(، ) ١٠٩/طھ(:وكذلك في 

.١١/١٦٥، الطبري ، ججامع البیان:ینظر(4)
.١٨٧/ ٢تفسیر ابن كثیر ، ج:
.١٨٢-١٨٠/ ١٨تفسیر القرطبي ، ج:
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.٤٧:فصلت(5)
.٢٥/٣جامع البیان،الطبري ،ج:ینظر(6)

.وھذا ما یراه النحاس في معاني القرآن ، ومرده في ھذا المعنى ھو األصل اللغوي 
.٧/٦٦زاد المسیر، ابن الجوزي، ج: وینظر.   ٦،٢٨٢رآن ،جمعاني الق:ینظر
.٤/١١٢تفسیر ابن كثیر،ج: ینظر
.٤/٥٢٢فتح القدیر، الشوكاني،ج:ینظر

.المكان نفسھ : ینظر(7)
ــــش(8)

اآلفاق الجدیدة 
.٩٧م، ص ١٩٧٩، بیروت ، ٣ط

.٤/٥٢٢فتح القدیر ، الشوكاني، ج: ینظر (1)
بَتضعیف الذَّال الن األصل ھو الجذر األول للفعل )أذَّن(وان كان ھذا الفعل من (*)

) .أِذَن(وھو
.٤٤:األعراف(2)
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مع أي نادى مناد بینھم اس: " ٢٥٧/ ٤جاء في تفسیر مجمع البیان، الطبرسي ، ج(3)
" .الفریقین
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.١١٤/ ٢لسان العرب،ج:ینظر(1)
.١٦٤:البقرة(2)
.٢/٨٨، تفسیر جامـــــــــــع البیان،الطبري،ج٩/٢٤٨بیان، الطوسي،حتتفسیر ال:ینظر(3)
.١٦: یةالغاش"                          َوَزَراِبيُّ َمْبُثوَثــــــــــــــــــــــــــٌة" :في قولھ تعالى(4)

.٤:القارعة"                           َیْوَم َیُكوُن النَّاُس َكاْلَفَراِش اْلَمْبُثوِث" :وقولھ تعالى
.٢/٥٩، تفسیر التبیان،الطوسي،ج٣٧:غریب مفردات القران ، األصفھاني،ص:ینظر(5)
ن أال ھـ،تحقیق حسی)١٠٩١(محسن الفیض الكاشاني ت،تفسیر الصافي: ینظر(6)
،مؤسسة الھادي ،يعلم

.٣/٣٩ھـ ،ج١٦١٤، قم،٢ط 
. ٢/٥٠٥تفسیر ابن كثیر،ج:ینظر

ھـ ،تحقیق محمد كاظم )١٠٨٥(تفسیر غریب القران، فخر الدین الطریحي ت:ینظر(7)
الطریحي، مطبعة

.١٤٢:الزاھدي ، قم، ص
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ھو َعطُف أَحد الُمتراِدَفین على اآلخر "بثِّي وحزني" : َیرى الزركشي أن قولھ تعالى(8)
،أو ما ُھو قریٌب 

.ِمنھ التوكیدصُدعنى والقََمنھ في الَم
.٢/٤٧٣البرھان في علوم القران،ج:ینظر

.٨٦:یوسف(9)
.٨٤:یوسف (10)
.٨٥:یوسف (11)

).         بسط(مادة / لسان العرب :ینظر(1)
وُیقَصد بھما َقیض الرزق َعن أقواٍم حیَن یقِترُه علیھم و َیبسط على أقواٍم بأن ُیوسعھ (2)

.علیِھم 
.٢/١٣٧مجمع البیان ، الطبرسي ، ج:ینظر

.٢/٨٠٤جامع البیان، الطبري ، ج:
.١/٢٤٨معاني القرآن النحاس، ج:

.في تفسیره أنَّ الَمقصود ھو أنَّ اَهللا یقبض الَصدقاِت وَیبسط الَجزاءویرى الطوسي
)٤٦٠(التبیان:ینظر
.تحقیق 

ھـ ، ١٤٠٩احمـد حبیب قصیر العاملي، مكتبة اإلعالم اإلسالمي، قـــــــــــــم،
.٢/٢٨٤ج
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.٢٤٥:البقرة(3)
٦٤/ ٢١جامع البیان، الطبري ، ج:ینظر(4)
. ٤٨:الروم(5)
.٢٨/لمائدة٦٤:المائدة(6)
.٣١٦/ ٣مجمع البیان، الطبرسي، ج:ینظر (7)

. ٢٦٠/ ٦جامع البیان ، الطبري،ج: 
.٦/٤٠٣جامع البیان، الطبري، ج: ینظر(1)
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.٦٤/ المائدة(2)
. ٣/٥٧٩ان ، الطوسي ،جالتبی: ینظر(3)
.١/٥١٤مجمع البیان ،الطبرسي ،ج: ینظر(4)
.١٦/٢٣٧تفسیر القرطبي ،ج: ینظر(5)

.٢/٥٧فتح القدیر ، الشوكاني ، ج: 
.٨٧-٨٥/ ١١لسان العرب ،ج:ینظر(1)
٩/١٨٥، تفسیر جامع البیان ،الطبري،ج٥/٤٧تفسیر التبیان،الطوسي،ج: ینظر(2)

.٧/٣٣٥،جتفسیر القرطبي:ظرین
.  ٢/٢٨٢تفسیر ابن كثیر ،ج:ینظر
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.١٨٧:األعراف(3)
.٨/١٤٣تفسیر زاد المسیر ، ابن الجوزي ، ج: ینظر(4)

تفسیر الدر المنثور، جالل الدین :، وینظـــــــر٥/٣٥٤فتح القدیر ،الشوكاني،ج:ینظر
.٦/٣٠٢السیوطي،ج

في معناه الحقیقي إذا تعلق الوصف بما ھو مادي مدرك ، ) (نى ویكون المع
:ھ تعالىـــــــــكقول


 
              "

٥٧:األعراف
.٥:المزمل(5)
"                      " :ما في قولھ تعالىك(6)
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