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 أثر السياق في تغيير داللة األلفاظ
 -سورة الكيف أنموذجا  -

 عقيد خالد حمودي العزاويأ.م.د.
 كمية التربية / ابن رشد قسم عموم القران الكريم

 ممخص البحث
إنَّ عمم الداللة لُو ارتباٌط وثيق بتوضيح داللة السياق بأنواعو، وبدراستو المعنى عند النحويين والبالغيين، 

تناولنا فيو أثر داللة السياق في « سورة الكيف أنموذجًا  –أثر السياق في تغيير داللة األلفاظ » نا بعنوان وجاء بحث
كل لفظة من األلفاظ التي اخترناىا في ىذا البحث من اآليات التي وردت فييا في سورة الكيف أو في سور أخرى 

العرب، وقد تغّيرت داللة المفظة في ذلك السياق  من القرآن الكريم، أو جاءت في سياق شعري أو نثري من كالم
 ضمن التعبير القرآني أو غيره. ثم لبيان ماىية السياق عمى تغيير داللة األلفاظ.

 سبب اختيار الموضوع:
وقد وقع اختيارنا عمى سورة الكيف لما فييا من ألفاظ وكممات كان ليا األثر الواضح في تغيير داللتيا،  

ثراء الدالالت بما احتوتو من جمال كاشفًا عن بعض وجوه إعجاز وأثر ذلك التغيير  في بيان جمالية سياق المفظة وا 
 (.1ٓٔ)سورة الكيف:  ُقل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِمَماِت َربِّيالقرآن الكريم مصداقًا لقولو تعالى: 

 
 المقدمة

سيد األنبياء والمرسمين سيدنا محمد الحمد هلل لرب العالمين وأفضل الصبلة والسبلم عمى  
 وعمى آلو وصحبو أجمعين .

 أما بعُد:
إنَّ عمم الداللة لُو ارتباٌط وثيق بتوضيح داللة السياق بأنواعو، وبدراستو المعنى عند  

النحويين والببلغيين، وقد عممنا أنَّ لكل لفظة أو كممة معنى بحسب السياق التي ىي فيو، وقد 
تعمال السياق عن أصل وضعيا عمى سبيل المجاز، لكن ما الجديد في ىذا تخرج المفظة في اس

العمم، في ظني المتواضع أنَّو في تناولو دراسة المغة بكل مستوياتيا: النحوّية والصرفّية والصوتّية 
والدالليَّة ونقل لنا إبداع عمماء الغرب في ىذا العمم أمثال دي سوسير، مؤسس عمم المغة العام 

د رائد البحث المغوي الحديث في أمريكا، وفيرث مؤسس المدرسة االجتماعية اإلنجميزية، وبمومفيم
وستيفن أولمان وغيرىم، وكلّّ منيم لقد عّرف عمم الداللة أو )المعنى( لكنيم لم يخرجوا عن 
أصول ىذا العمم عند عمماء الببلغة العرب، ووجدتيم قد اختمفوا فيما بينيم في المصطمحات تبعًا 

ختبلف تخصصاتيم العممية، وميادين بحثيم، فكل منيم وضع مصطمحًا لممعنى عمى وفق ال
منياج البحث الذي يتبعُو ويدرسو في تخصصاتيم العممية المختمفة من عمم النفس، والمغة، 
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واالجتماع، واألدب، واالنثروبولوجي والمنطق. وىذا االختبلف في المصطمح والفيم لممعنى يعد 
ارس ىذا العمم، ولكن بفضل اهلل استطعنا أن نفيم ىذا العمم فيمًا جيدًا من خبلل عقبة في وجو د

سورة  –أثر السياق في تغيير داللة األلفاظ » الدراسة والبحث والتدريس وجاء بحثنا بعنوان 
تناولنا فيو أثر داللة السياق في كل لفظة من األلفاظ التي اخترناىا في ىذا « الكيف أنموذجًا 

من اآليات التي وردت فييا في سورة الكيف أو في سور أخرى من القرآن الكريم، أو البحث 
جاءت في سياق شعري أو نثري من كبلم العرب، وقد تغّيرت داللة المفظة في ذلك السياق ضمن 

 التعبير القرآني أو غيره. ثم لبيان ماىية السياق عمى تغيير داللة األلفاظ.
 سبب اختيار الموضوع:

قع اختيارنا عمى سورة الكيف لما فييا من ألفاظ وكممات كان ليا األثر الواضح في وقد و  
ثراء الدالالت بما احتوتو من  تغيير داللتيا، وأثر ذلك التغيير في بيان جمالية سياق المفظة وا 

ِمَداًدا ِمَداًدا   ُقل لَّْو َكاَن اْلَبْحرُ ُقل لَّْو َكاَن اْلَبْحرُ جمال كاشفًا عن بعض وجوه إعجاز القرآن الكريم مصداقًا لقولو تعالى: 
 ( .ٜٓٔ)سورة الكيف:  لَّْكِمَماِت َربّْيلَّْكِمَماِت َربّْي

إنَّ الكشف عن بعض كنوز القرآن الكريم من حيث ببلغة التراكيب وجماليات السياق وأثر  
الداللة، تقع ضمن دراسات إعجاز القرآن الكريم، وقد اعتكف القدماء والمحدثون عمى تأمل 

ت لغوّية أو ببلغّية أيقنوا أنَّ تمك االشراقات ما ىي النص القرآني، وكمما أفضى تأمميم إلى اشراقا
 إاّل ومضة من نور رّباني يثير العقل ويأسر القمب وينير الكون.

وكل ما في القرآن يقتضي التأمل والتدبر، الشتمالو عمى أسرار ال تتأّتى إاّل لمن شرح اهلل  
لتحميل واالستنتاج، وما وقف عميو صدره ليا، وأطال التأمل والتدبر فييا، وأعمل فكره بالربط وا

القدماء والمحدثون ليس نياية المطاف؛ إذ إنَّ إعادة النظر في بعض اآلراء والتوجييات في 
 أسرار لغة وببلغة القرآن، قد تعدُّ فتحًا جديدًا.

من ىنا جاءت أىمية ىذا البحث موضحًا بعض جماليات تغير داللة األلفاظ وأثر السياق 
 فييا.

 البحث :أسئمة  -
 يسعى البحث لئلجابة عن التساؤل اآلتي: 
إقامة عبلقة بين السياق وداللة الكممة المفردة، والتي تكتسب قيمتيا الداللّية والببلغّية  

 حينما تستخدم في سياقيا المناسب، بغية الوصول لمبيئة العميقة لمخطاب القرآني.
 ىدف البحث :  -
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وأثر السياق فيو، ورصد ببلغة التراكيب القرآنية، التي بيان وتوضيح داللة المفظ القرآني  
 تختمف فييا لفظة واحدة وتحميل اختبلفيا من موضع إلى آخر وفق مقتضيات السياق.

 منيج البحث :  -
سار البحث عمى المنيج الوصفي في الجانب التراثي في ذكر المادة العممية المختارة ثم  

لفاظ المختارة من سورة الكيف، وبيان داللتيا أضحى منيجًا تحميبًل في دراستو لؤل 
 السياقية، وأثر ذلك في جمالية النص القرآني المعجز.

 الدراسات السابقة :  -
وقف البحث عمى ما تيسر من مصادر ومراجع ذات صمة بالسياق والداللة أفاد منيا في  

عراب دراستو ومعالجتو وتطبيقاتو؛ إذ وقف عمى مصادر قديمة منيا معاني الق رآن لمفراء وا 
القرآن لمنحاس، واإلتقان لمسيوطي، وكتب حديثة مثل داللة األلفاظ إلبراىيم أنيس وعمم 

 الداللة لفريد عوض وغيرىا من الكتب التي أفاد منيا البحث.
 اإلطار العام لمبحث :  -
سورة  –أثر السياق في تغيير داللة األلفاظ » أما عممي في البحث الذي استقرَّ عنوانو  

يتكون من مقدمة وفصل واحد تناولنا في المقدمة أسئمة البحث، وىدف « الكيف إنموذجًا 
البحث، ومنيجية البحث، وأبرز الدراسات السابقة. أما الفصل األول والذي كان عنوانو 

 الدراسة التطبيقية لداللة األلفاظ فقد جاء بخمسة مباحث.
 السورة.جاء المبحث األول: داللة لفظة )عبد( في  
 والثاني: داللة لفظة )كتاب( في السورة وفي القرآن الكريم. 
 والثالث: داللة لفظة )ِعوج(. 
 والرابع: داللة لفظة )الرقيم(. 
 والخامس: داللة لفظة )ِفتية( في السورة. 
ثم الخاتمة وأىم النتائج التي وصل إلييا البحث ثم فيرس بأسماء المصادر والمراجع التي  

 البحث .اعتمدىا 
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 الفصل األول 
 الدراسة التطبيقية لداللة األلفاظ 

 المبحث األول
 في السورة « عبد » داللة لفظة 

وبعد تقميب النظر في مفردات سورة الكيف ومن قبميا في كتاب اهلل تعالى بشكل عام  
الرسول في قولو بالعبد ولم يصفو بالنبّي أو  وجدت أن اهلل تعالى قـد وصف نبيَّـو الكريم محمد 

صموات » ؛ ألنَّو « ٔ»آية  اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َأنَزَل َعَمى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َوَلْم َيْجَعل لَُّو ِعَوَجااْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َأنَزَل َعَمى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َوَلْم َيْجَعل لَُّو ِعَوَجاتعـالى 
لم يكن نبيًَّا وال رسواًل قبل نزول الكتاب بل كان عبدًا من عباده « ربي وسبلمو عميو وعمى آلو 
َوَما َأْرَسْمَناَك ِإالَّ َكافًَّة لّْمنَّاِس َوَما َأْرَسْمَناَك ِإالَّ َكافًَّة لّْمنَّاِس  وأعباء تبميغيا إلى البشرية جمعاء الذين اصطفاىم لحمل الرسالة 

التي ىي نكرة ثم عرَّفيا فأضافيا « عبد » وليس لمعرب وحدىم، فوصفو بمفظة   َبِشيرًا َوَنِذيراً َبِشيرًا َوَنِذيراً 
ا فزاد الموصوف بي -سبحانو  -الذي يعود عمى ذاتو العميَّة « الياء » إلى الضمير المتصل 

؛ فوصفو بيذا الوصف، ألنو لم يكن عبدًا من  شرفًا، وجعل ىذه اإلضافة دليبًل عمى ُحبّْو لُو 
سواء أكان حاكمًا  –العباد بل كان عبدًا نزييًا عن العبادة لصنم أو طاغوت من طواغيت األرض 

مو وكان التي كانت تعبد في زمانو فاعتزل قو  –أو مااًل أو امرأة أو غيرىا من طواغيت األرض 
 –يتعبد ويتفكر في خمق ىذا الكون، وفي َمن خمقو، وكانت قريشًا « حراء » يذىب إلى غار 

والعرب ُتحُبو وُتِجمُّو وُتوقّْره، كيف ال، وىو الصادق األمين في تعاممو مع الناس  –قبيمتو 
َمن أساء إليو، أجمعين، القريب منيم والبعيد، والكبير والصغير، والسيد والعبد، فكان حميمًا عمى 

رؤوفًا بالجيران واألصدقاء واألقارب يصُل َمن قطعو ويرحم َمن ظممو، مبتسمًا وميذبًا ترتعد 
فرائص المجرمين، وتوجل منو قموب المتكبرين عند لقائو، لذلك وجدت من عمماء التفسير 

وليس  –عبد  –حب الحال الحاليـة ىي وصفًا لصا َوَلْم َيْجَعل لَُّو ِعَوَجاَوَلْم َيْجَعل لَُّو ِعَوَجا من يعد جممة  (ٔ)والمغة
نََّك َلَعمى ُخُمٍق َعِظيمٍ بقولو:  ، وأثنى رب العزة سبحانو عميو  -الكتاب  – نََّك َلَعمى ُخُمٍق َعِظيمٍ َواِ  َواِ 

، وحرف الجر (ٕ)
عندما يدخل عميو حرف الجر لم يعد حرفًا لمجر بل ىو اسمًا فيو ليس صاحب خمق عظيم ىو 

كان المقصود بيا في ىذه اآلية  «عبد»فوق األخبلق، ألنَّ أخبلقو واقعية. وبعد كل ذلك فمفظة 
 « . » محمدًا 

َفَوَجَدا َعْبًدا مّْْن ِعَباِدَنا آَتْيَناُه َرْحَمًة ِمْن ِعنِدَنا َفَوَجَدا َعْبًدا مّْْن ِعَباِدَنا آَتْيَناُه َرْحَمًة ِمْن ِعنِدَنا في قولو تعالى: « عبد»ووردت لفظة  
» تحمل داللة ُأخرى َحدََّدىا سياُق اآليِة الذي أعطى لكممة «  ٘ٙ» آية  َوَعمَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعْمًماَوَعمَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعْمًما

فوصفو   –الخضر  –أوصافًا وقرائن لفظّية فكان يعني اهلُل تعالى بيا الرجل الصالح « بد ع
 –وىم عباد اهلل  –جنسية أفادت استغراق الجنس كمو «  مّْنْ » و  مّْْن ِعَباِدَنامّْْن ِعَباِدَنابشبو الجممة 
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 الذي يعود عمى لفظة الجبللة اهلل تعالى، وىذا« نا » إلى ضمير المتكمم « عبد » فأضاف 
لكن ليس كالتشريف الذي َحظي بو سيدنا  « الخضر » عمى عبده  تشريف وثناء من اهلل 

إلى الضمير « عبد » عندما أضاف سبحانو لفظة « صمى اهلل تعالى عميو وآلو وسمم » محمد 
بوصف ُيَبيّْن فيو مكانتو  « الخضر » الذي يعود عميو سبحانو مباشرًة، ثم وصف سبحانو 

» قاطبة في مجال العمم الذي وىبو اهلل تعالى لو والذي يسميو عمماؤنا العمم  بين أىل األرض
فيو إليام من اهلل تعالى أي: ليس مكتسبًا كالعموم التي ُتعمَّم في المعاىد والجامعات « المََّذين 

وحمقات العمم عند الشيوخ األفاضل، وىذا النوع من العمم يختص اهلل تعالى بو قميبًل من عباده 
َوالّمُو َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِو َمن َيَشاء َوالّمُو ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ َوالّمُو َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِو َمن َيَشاء َوالّمُو ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ لمخمصين الموحدين الصابرين ا

(ٖ) ،
َقاَل َلُو ُموَسى َىْل َقاَل َلُو ُموَسى َىْل فاق بعممو ىذا عمم األنبياء والمرسمين في عصره  « الخضر » وسيدنا 

َأتَِّبُعَك َعَمى َأن ُتَعمَّْمِن ِممَّا ُعمّْْمَت ُرْشًداَأتَِّبُعَك َعَمى َأن ُتَعمَّْمِن ِممَّا ُعمّْْمَت ُرْشًدا
َقاَل ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َقاَل ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي « الخضر » فأجابو  (ٗ)

َصْبرًاَصْبرًا
رسوُل اهلل ال يستطيع الصبر عمى تعمم مثل ىذا العمم. فمن كل ذلك  –موسى  –إنَُّو  (٘)

في اآلية « عبد » في اآلية الثانية معناىا وداللتيا تختمف عن لفظة « عبد » فيمنا أنَّ لفظة 
شرح والتفسير لكل لفظة من كل آية من اآليتين اتضح تداخل الداللة األولى. ومن خبلل ال

السياقية بالداللة النحوية وكيف ليا األثر في توضيح داللة الكممة في السياق؛ وكل أنواع 
تقع في خانة التحميل والمغوي .... » الدالالت الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية والسياقية 

ليا أثر في تحديد معنى الكممة أو الكبلم في السياق العام  (ٙ)«المنطوق وكل الظروف المحيطة ب
لمتعبير. والداللة النحوية التي تعنى بترتيب الجممة فإذا ما حصل تغيير في ترتيبيا ونظاميا 

يحتم نظام الجممة » فسوف يحصل خمل في المعنى وىذا ما أكده الدكتور إبراىيم أنيس بقولو: 
؛ لذلك (ٚ)«ا ترتيبًا خاصًا لو اختلَّ أصبح من العسير أن يفيم المراد منو العربية أو ىندستي

القرآن الكريم معجز بنظمو وطريقة ترتيب اآلية لو تغّير ترتيبيا لتغيَّرت المعاني التي تؤدييا تمك 
األلفاظ؛ لذلك وضع عبد القاىر الجرجاني نظرية أسموب ترتيب الكبلم في القرآن العظيم سمَّاىا 

في السياقين القرآنيين المذكورين لم تفقد المفظة « عبد » لكن تجد لفظة «. النظم » ية نظر 
معناىا األصمي بل بقيت تحتفظ بو فيي تدل عمى الخضوع والذل والطاعة واالنقياد التام لممموكو 

 وىو اهلل تعالى في الموضعين. (ٛ)وسيده
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 المبحث الثاني
 «ي الكتاب الكريم في السورة وف« كتاب » داللة لفظة » 

وقيل الكتاب  –َنَصَر َيْنُصُر  –مصدر لمفعل كَتَب يكُتُب من الباب األول « كتاب » وكممة  
بمعنى القرآن الكريم في « الكتاب » . وجاء (ٜ)ىو اسم آلة ومعناه لغة: الَفْرض والُحْكم والقدر

َقيًّْما لُّْينِذَر َبْأًسا َقيًّْما لُّْينِذَر َبْأًسا   اْلِكتَاَب َوَلْم َيْجَعل لَُّو ِعَوَجااْلِكتَاَب َوَلْم َيْجَعل لَُّو ِعَوَجااْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َأنَزَل َعَمى َعْبِدِه اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َأنَزَل َعَمى َعْبِدِه قولو تعالى 
اِلَحاِت َأنَّ َلُيْم َأْجرًا َحَسًنا اِلَحاِت َأنَّ َلُيْم َأْجرًا َحَسًناَشِديًدا ِمن لَُّدْنُو َوُيَبشَّْر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن َيْعَمُموَن الصَّ « ٕ - ٔ»آية  َشِديًدا ِمن لَُّدْنُو َوُيَبشَّْر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن َيْعَمُموَن الصَّ

وىو الرأي الراجح عند « الكتاب»حب الحال حالية وصا«  َوَلْم َيْجَعل لَُّو ِعَوَجا »والجممة الفعمية 
ىي حال ثانية لمكتاب وفي الكبلم تقديم « قّيمًا » ، و (ٓٔ)أىل العمم من المفسرين والنحويين

. وفي قولو تعالى: (ٔٔ)«الذي أنزل عمى عبده الكتاب قيمًا ولم يجعل لو ِعَوجا » وتأخير أي: 
 َُمْشِفِقيَن ِممَّا ِفيِو َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَمَتَنا َماِل َىَذا اْلِكتَاِب اَل ُيَغاِدُر ُمْشِفِقيَن ِممَّا ِفيِو َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَمَتَنا َماِل َىَذا اْلِكتَاِب اَل ُيَغاِدُر   َوُوِضَع اْلِكتَاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِمينَ َوُوِضَع اْلِكتَاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِمين

 «. ٜٗ» آية  َصِغيَرًة َواَل َكِبيَرًة ِإالَّ َأْحَصاَىا َوَوَجُدوا َما َعِمُموا َحاِضرًا َواَل َيْظِمُم َربَُّك َأَحًداَصِغيَرًة َواَل َكِبيَرًة ِإالَّ َأْحَصاَىا َوَوَجُدوا َما َعِمُموا َحاِضرًا َواَل َيْظِمُم َربَُّك َأَحًدا
اإلنسان سواء أكان مؤمنًا أو كافرًا، دالة عمى صحيفة أعمال « الكتاب » جاءت كممة  

اَل ُيَغاِدُر َصِغيَرًة َواَل َكِبيَرًة ِإالَّ اَل ُيَغاِدُر َصِغيَرًة َواَل َكِبيَرًة ِإالَّ من صفة ىذا الكتاب أنو  (ٕٔ)ُتْحصى فييا أعماُلو صغيرىا وكبيرىا
َوُكلَّ ِإنَساٍن َأْلَزْمَناُه َطآِئَرُه ِفي ُعُنِقوِ َوُكلَّ ِإنَساٍن َأْلَزْمَناُه َطآِئَرُه ِفي ُعُنِقوِ وأعدَّىا  َأْحَصاَىاَأْحَصاَىا

أي: كتاب أعمالو وذكر  (ٖٔ)
 «:الكتاب » ثبلثة أقوال في  (ٗٔ)المفسرون

اْقرَْأ َكتَاَبَك َكَفى ِبَنْفِسَك اْلَيْوَم َعَمْيَك اْقرَْأ َكتَاَبَك َكَفى ِبَنْفِسَك اْلَيْوَم َعَمْيَك األول: أنو لكل إنسان كتاب فيو أعمالو بدليل قولو تعالى: 
َحِسيًباَحِسيًبا

 أي: محاسبًا. (٘ٔ)
ما من مولود يولد إاّل وفي عنقو ورقة مكتوب فييا شقي » الثاني: أنو صحيفة كما قال مجاىد: 

قد يكون الكتاب ىو صفحة واحدة تجمع فييا أعمال » . وقال اإلمام الغزالي: (ٙٔ)«سعيد  أو
وىذه الصحيفة يأخذىا اإلنسان المؤمن بيمينو يوم  (ٚٔ)«اإلنسان سواء أكان مؤمنًا أم كافرًا 

َف ُيَحاَسُب َف ُيَحاَسُب َفَسوْ َفَسوْ   َفَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكتَاَبُو ِبَيِميِنِو َفَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكتَاَبُو ِبَيِميِنِو تتطاير الصحف فالكافر يأخذىا بشمالو 
ِحَساًبا َيِسيرًاِحَساًبا َيِسيرًا

َوَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكتَاَبُو َوَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكتَاَبُو فيذا حال المؤمن. وأمَّا الكافر فيأخذ كتابو بشمالو  (ٛٔ)
َوَلْم َأْدِر َما ِحَساِبيوْ َوَلْم َأْدِر َما ِحَساِبيوْ   ِبِشَماِلِو َفَيُقوُل َيا َلْيَتِني َلْم ُأوَت ِكتَاِبيْو ِبِشَماِلِو َفَيُقوُل َيا َلْيَتِني َلْم ُأوَت ِكتَاِبيْو 

(ٜٔ). 
جميعًا مؤمنيم وكافرىم، أو لكل فريق كتاب ألن  فيو أعمال الناس« الكتاب » الثالث: قد يكون 

َيْشَيُدُه اْلُمَقرَُّبونَ َيْشَيُدُه اْلُمَقرَُّبونَ   ِكتَاٌب مَّْرُقوٌم ِكتَاٌب مَّْرُقوٌم   َوَما َأْدرَاَك َما ِعمّْيُّوَن َوَما َأْدرَاَك َما ِعمّْيُّوَن كتاب المؤمنين في عميين 
(ٕٓ) 

ِكتَاٌب مَّْرُقومٌ ِكتَاٌب مَّْرُقومٌ وأمَّا كتاب المجرمين والكافرين في سجين 
(ٕٔ). 

ْذ آَتْيَنا ُموَسى نحو قولو تعالى:  (ٕٕ)«راة التو » بمعنى « الكتاب » ووردت لفظة   ْذ آَتْيَنا ُموَسى َواِ  َواِ 
اْلِكتَاَب َواْلُفْرَقاَن َلَعمَُّكْم َتْيَتُدونَ اْلِكتَاَب َواْلُفْرَقاَن َلَعمَُّكْم َتْيَتُدونَ 

َيا َيْحَيى ُخِذ اْلِكتَاَب ِبُقوَّةٍ َيا َيْحَيى ُخِذ اْلِكتَاَب ِبُقوَّةٍ و  (ٖٕ)
اإلنجيل » وجـاءت بمعنى  (ٕٗ)
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الَِّذيَن آَتْيَناُىُم اْلِكتَاَب َيْتُموَنُو َحقَّ ِتبَلَوِتِو ُأْوَلـِئَك ُيْؤِمُنوَن ِبوِ الَِّذيَن آَتْيَناُىُم اْلِكتَاَب َيْتُموَنُو َحقَّ ِتبَلَوِتِو ُأْوَلـِئَك ُيْؤِمُنوَن ِبوِ كما في قولو تعالى: « 
وقد يراد  (ٕ٘)

 . واهلل أعمم.(ٕٙ)بو التوراة واإلنجيل
منذ األزل إلى ما شاء اهلل تعالى  (ٕٚ)بمعنى: الموح المحفوظ« الكتاب » وقد جاءت لفظة  

َما َيَشاء َوُيْثِبُت َوِعنَدُه ُأمُّ اْلِكتَابِ َما َيَشاء َوُيْثِبُت َوِعنَدُه ُأمُّ اْلِكتَابِ   َيْمُحو الّموُ َيْمُحو الّموُ نحو قولو تعالى 
روي عن عمي بن أبي طالب  (ٕٛ)

 .قال: لوال ىذه اآلية لقمنا كل شيٍء ثابت ال يتغّير 
ِلُكلّْ َأَجٍل ِكتَابٌ ِلُكلّْ َأَجٍل ِكتَابٌ ووردت في قولو تعـالى  

» أو    « وقت » بمعنى « الكتاب » داللة  (ٜٕ)
 ساعة وال يتأخر. مكتوب فيو تحديده ال يتقدم (ٖٓ)«مدة 

َوَمْن ِعنَدُه َوَمْن ِعنَدُه في قولو تعالى:  (ٖٔ)عمى معنى التوراة واإلنجيل معاً « الكتاب » ودلَّت كممة  
ِعْمُم اْلِكتَاِب ِعْمُم اْلِكتَاِب 

(ٖٕ). 
َوُيَعمُّْمُو اْلِكتَاَب َوُيَعمُّْمُو اْلِكتَاَب بمعنى الخط والكتابة كما في قولو سبحانو: « الكتاب » وجاءت كممة  

ِجيلَ ِجيلَ َواْلِحْكَمَة َوالتَّْورَاَة َواإِلنَواْلِحْكَمَة َوالتَّْورَاَة َواإِلن
يعود عمى نبّي اهلل عيسى بن مريم الذي « الياء » والضمير  (ٖٖ)

ما ىذا التكريم اإلليي لعبده  -ما شاء اهلل  –عممو اهلل تعالى الكتابة وىو في الميد صبّي 
عيسى 

 (ٖٗ). 
« ُكُتب « » ُفُعل » بصيغة جمع التكسير الدال عمى الكثرة عمى « الكتاب » وتأتي كممة  

الكتب السماوية التي نزلت قبل النبّي محمد صمى اهلل عميو وآلو وسمم في قولو وتشمل كل 
 آَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيِو ِمن رَّبِّْو َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلّّ آَمَن ِبالّمِو َوَمآلِئَكِتِو َوُكتُِبوِ آَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأنِزَل ِإَلْيِو ِمن رَّبِّْو َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلّّ آَمَن ِبالّمِو َوَمآلِئَكِتِو َوُكتُِبوِ تعالى: 
َوُرُسِموِ َوُرُسِموِ 

الزبور، التوراة، اإلنجيل » ريم ىي: والكتب التي ذكرىا اهلل تعالى في القرآن الك (ٖ٘)
ُحِف اأْلُوَلى  (ٖٙ)وىناك صحف أنزليا اهلل تعالى عمى رسمو« والقرآن  ُحِف اأْلُوَلى ِإنَّ َىَذا َلِفي الصُّ ُصُحِف ُصُحِف   ِإنَّ َىَذا َلِفي الصُّ

ِإْبرَاِىيَم َوُموَسىِإْبرَاِىيَم َوُموَسى
(ٖٚ). 

وتأتي «. ىل قرأت كتابًا في الدين » وجاءت خارج الكتاب الكريم في كبلمنا اليومي نحو:  
ىـ( الذي لم يعثر عمى عنوان لمكتاب في ُٓٛٔيعنى بيا كتاب سيبويو )ت « اب الكت» لفظة 

وىو أول كتاب وصل إلينا في عموم المغة من نحو وصرف « الكتاب » مخطوطة الكتاب فُسمَّْي 
 فأعني بو كتاب سيبويو.« قرأت في الكتاب مسألة مخارج الصوت » وصوت، نحو قولنا: 



 هـ                               ٖ٘ٗٔم   ٕٗٔٓالمجلد األول  ٜٕٓ   العدد                                                                                                                                                                   مجلة األستاذ                                                

ٕٕٛ 
 

 المبحث الثالث
 «ِعَوج  »داللة لفظة 

 الِعَوج: ىو االنحراف والميل في الشيء وليا داللتان:
األولى: داللة أصمية في وضع المغة وىي: الِعوج الحسي الذي يدرك بالبصر، كاالنحراف والميل 

وجاءت « الحاِئُط فيو ِعَوٌج » الذي يحصل في السيف والقوس والعود والحائط، نحو قولك: 
اَل َتَرى ِفيَيا ِعَوًجا َواَل َأْمتًااَل َتَرى ِفيَيا ِعَوًجا َواَل َأْمتًا: الداللة الحسية في قولو تعالى

أي: ال انخفاضًا فييا وال  (ٖٛ)
 .(ٜٖ)االنخفاض« ِعَوجًا » ارتفاعًا وُيعني بـ 

والثانية: الداللة المعنوية وتعني بيا االنحراف في الدين والمبادئ والسموك والقول، وذلك عمى 
في أصل  (ٓٗ)ة لغير ما وضع لوسبيل المجاز؛ ألن المجاز: ىو استعمال المفظ أو الكمم

« ىـٜٕٓت»أبو عبيد معمر بن مثنى  –بحسب عممنا  –المغة، وأّول من نحا بو ىذا النحو 
وتوسع في المجاز واستعممو في معان متعددة تنتمي « المجاز في غريب القرآن » في كتابو 

مجاز من أىل إلى عموم العربية كالنحو والصرف والصوت والداللة والببلغة. وُيستعمل ال
المغة ألغراض ثبلثة ىي: التوسع من أىل المغة في لغتيم، والتوكيد والتشبيو؛ لذلك ُيْعَدل 

وقيل إنَّ الجممة الفعمية  َوَلْم َيْجَعل لَُّو ِعَوَجاَوَلْم َيْجَعل لَُّو ِعَوَجا، نحو قولو تعالى: (ٔٗ)إلى المجاز عن الحقيقة
في الوصف « الِعَوج  »في محل نصب حال لـ ) الكتاب ( أو لـ ) عبده (. واستعمال لفظة 

المعنوي حيث نفى اهلل تعالى وجود الِعوج في القرآن الكريم ال في قولو كمغة وال في أحكامو 
وتشريعاتو وقوانينو التي َسنَّيا لمبشرية وال في رواية القصص عن األمم وأحواليم ومواقفيم 

تقبل القريب في زمان وال في ما َوَعَد بو أن يحصل في المس –ليس فييا َكِذب َأو تحريف  –
لى يوم القيامة وكلُّ ذلك حصل، كيف ال،  النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمم وال فيما بعده وا 
وىو عالم الغيب والشيادة تبارك وتعالى. وفي جانب التشبيو حيث شبو الِعَوج المعنوي الذي 

دية المحسوسة التي ال يدرك إاّل بالعقل والبصيرة بالِعَوج الحسي الذي يقع في األشياء الما
يقع عمييا البصر. وفي ىذا االستعمال توسٌع في المغة حيث أجاز استعماليا في الداللة 

 المعنوية كما استعمميا في الداللة الحسية عمى األصل.
َوَلْم َيْجَعل لَُّو َوَلْم َيْجَعل لَُّو والغرض الثالث من استعمال المجاز في ىذه اآلية ىو التوكيد في قولو  

نما جنح إلى التكرير فإ ِعَوَجا َقيّْماً ِعَوَجا َقيّْماً  ألنَّ في الكبلم  -نَّ نفي العوج معناه إثبات االستقامة، وا 
لفائدة منقطعة النظير، وىي التأكيد والبيان، فُربَّ مستقيم مشيود لو باالستقامة،  –تقديم وتأخير 

مجمع عمى استقامتو ومع ذلك فإنَّ الفاحص المدقق قد يجد لو أدنى ِعِوج، فمما أثبت لو 
. وفي ىذه اآلية (ٕٗ)قامة أزال شبية بقاء ذلك األدنى الذي يدق عمى النظرة السطحية األولىاالست
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« ِعِوج»مطابقة فقد طابق سبحانو بين الِعِوج واالستقامة. فترى أنَّ الذي فرق في معنى لفظة 
 و.في داللتيا الحسية والمعنوية ىو السياق القرآني الذي ورد في آية سورة الكيف وآية سورة ط

وقيل إنَّ الذي يفرق بين معنى الداللتين الحسية والمعنوية ىو حركة عين الكممة فالتي  
» تحمل داللة حسية تكون مفتوحـة العين، وأمَّـا التي تحمل داللة معنوية فتكون مكسورة العين 

ي لكنَّيا جاءت مفتوحة العين في القرآن الكريم في داللتيا الحسية في سورة طو وف«. ِعِوج 
حالة داللتيا المعنوية من آية سورة الكيف وشاىد القرآن خير شاىد في المغة وأقواىا 

 .(ٖٗ)وأصحيا
 المبحث الرابع

 «الرقيم » داللة لفظة 
 

بمعنى  –فتح ضم  –من الفعل ) َرَقَم َيرُقم ( من الباب األول « فعيل » الرقيم: عمى وزن 
، نحو قولو تعالى: (ٗٗ)بمعنى الكتابة« الرَّْقم » مفعول عمى ) فعيل ( أو بمعنى فاعل ومصدره 

 ٌِكتَاٌب مَّْرُقومٌ ِكتَاٌب مَّْرُقوم
عميو كتابة تميزه عن غيره من الكتب، أو  - (ٙٗ)أي: كتاب الكفار مختوم (٘ٗ)

 .-ُوِضَع عميو رمز معين مكتوب عمى غبلف الكتاب كما في الدنيا 
نَّ َأْصَحاَب اْلَكْيِف نَّ َأْصَحاَب اْلَكْيِف أَ أَ كما في قولو تعالى: « الكتاب » بمعنى « الرقيم » وقد يأتي  

َوالرَِّقيمِ َوالرَِّقيمِ 
في تفسير ) الرقيم ( فذكروا ليا دالالت تربو  (ٛٗ)قد اختمف المفسرون والمغويون (ٚٗ)

 عمى ستة معاني ال يميز بينيا إاّل السياق ومنيا:
وىو لوح رصاص أو ذىب أو حجر ُرِقَم فيو أسماؤىم وأنسابيم وعمميم «: الكتاب » بمعنى  .ٔ

قصتيم، وجعل الكتاب في تابوت من نحاس ودفن في باب الكيف أو الغار، وقيل: ودينيم و 
ُعمَّْق عمى باب الكيف والذي قام بيذا العمل رجبلن مؤمنان يعمبلن في بيت الممك: 

 –. وذىب ابن عباس (ٜٗ)«روناس » واآلخر: يقال لو: « يندروس » أحدىما: يقال لو 
نَّو كتاب كان عندىم فيو الشرح الذي تمسكوا بو من أ» في أحد قوليو:  –رضي اهلل عنيما 

أنو ال يدري ما الرقيم أكتاب » . وفي القول الثاني لو أنو بنيان فـ (ٓ٘)« دين المسيح 
 .(ٔ٘)«أم بنيان 

 ، نحو قول أمّية بن أبي الصمت:«الكمب » بمعنى « الرقيم » وقد يأتي  .ٕ
 

 القوم في الكيف ىمدوليس بيا إالَّ الرقيم مجاورًا   وصيدىم و 
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أي: إاّل كمبيم. وعن الصاحب بن عباد أنَّو سمع أثناء طوافو عمى قبائل العرب: امرأة 
 .(ٖ٘)ويعني بو الكمب (ٕ٘)«الرقم أخذ المتاع » تسأل عن المتاع فأجابيا ولدىا الصغير: 

اسم  أو –التي كان فييا أصحاب الكيف  –وقيل: إنَّ الرقيم اسم الجبل أو اسم القرية 
 .(ٗ٘)أمير بمدتيم، أو اسم الوادي الذي فوقو الجبل الذي يسكنون في كيفو

 المبحث الخامس
 « ِفْتَية » داللة لفظة 

فتية جمع فتى، أو ىم اسم جمع وليس بجمع، ووردت في سورة الكيف بصيغة المفرد، 
ق بينيما ىو السياق الداللي والقر  ائن المفظية التي والجمع، لكن داللتيما مختمفتان والذي فرَّ

 وردت في التعبير القرآني.
ِإنَُّيْم ِفْتَيٌة آَمُنوا ِبَربِّْيْم َوِزْدَناُىْم ُىًدىِإنَُّيْم ِفْتَيٌة آَمُنوا ِبَربِّْيْم َوِزْدَناُىْم ُىًدىوجاءت في قولو تعالى: 

« ِفْتَية » فوردت  (٘٘)
واستعمل القرآن ىذه الصيغة؛ ألنَّيم أقل من العشرة  –أي: أقل من العشرة  –بصيغة جمع القمة 

والمفسرين وما رجَّح ذلك  –ومنيم ابن عباس  –أرجح أقوال الصحابة فيم سبعة وثامنيم كمبيم 
َوَيُقوُلوَن َسْبَعٌة َوثَاِمُنُيْم َكْمُبُيْم ُقل رَّبّْي َأْعَمُم ِبِعدَِّتِيم مَّا َيْعَمُمُيْم ِإالَّ َقِميلٌ َوَيُقوُلوَن َسْبَعٌة َوثَاِمُنُيْم َكْمُبُيْم ُقل رَّبّْي َأْعَمُم ِبِعدَِّتِيم مَّا َيْعَمُمُيْم ِإالَّ َقِميلٌ قول اهلل تعالى 

قال  (ٙ٘)
لك قال اهلل تعـالى )فتية( ولم يقل ) . لذ(ٚ٘)أنا من ىؤالء القميل –رضي اهلل عنيما  –ابن عباس 

فتيان ( جمع كثر الذي يستعمل ألكثر من العشرة. وىؤالء الشباب المؤمنون الذي وصفيم بالفتوَّة 
التي تعني القوَّة والكرم والشجاعة والثبات والجرأة واإلقدام والعنفوان والصمود والتحدي والتضحية، 

ال إلو » لجاه والسمطان في سبيل إعبلء كممة الحق والصدق وىم قد تركوا المال والولد والزوجة وا
َوِزْدَناُىْم َوِزْدَناُىْم ، وليأسسوا بنيان قواعد الوحدانية والعبودية هلل تعالى وحده فثبتيم اهلل تعالى: «إاّل اهلل 
بالتثبيت عمى إيمانيم والتوفيق لمعمل الصالح، واالنقطاع إلى اهلل تعالى والزىد في »  ُىًدىُىًدى

قويناىا بالصبر فمم تزحزحيا »  َوَرَبْطَنا َعَمى ُقُموِبِيمْ َوَرَبْطَنا َعَمى ُقُموِبِيمْ ونعمة أخرى من اهلل تعالى:  (ٛ٘)«الدنيا 
عواصف فراق األوطان وترك األىل والنعيم واألخوان، ولم يزعجيا الخوُف ِمن َمِمِكِيم الجبار ولم 

 –بن أبي طالب . وبمثميم من الشباب قامت دعوة اإلسبلم كأمثال: عمي (ٜ٘)«ُيرعبيا كثرُة الكفار 
  وَعمَّار بن «ال فتى إالَّ عمي وال سيف إالَّ ذو الفقار » والمسممون قالوا بحِقِو  –وأرضاه ،

ياسر وعبد اهلل بن مسعود وببلل الحبشي وصييب الرومي وعبد اهلل بن عباس وغيرىم من 
في قولو « فتى » بصيغة المفرد « فتية » وجاء كممة  –جميعًا وأرضاىم   –شباب الصحابة 

ْذ َقاَل ُموَسى ِلَفتَاُه اَل َأْبَرُح َحتَّى َأْبُمَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو َأْمِضَي ُحُقًباتعالى:  ْذ َقاَل ُموَسى ِلَفتَاُه اَل َأْبَرُح َحتَّى َأْبُمَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو َأْمِضَي ُحُقًباَواِ  َواِ 
والفتى َدلَّ  (ٓٙ)

َقاَل ِلَفتَاُه آِتَنا َغَداءَناَقاَل ِلَفتَاُه آِتَنا َغَداءَناعمى معنى غبلمو أو خادمو 
كان يتبعو « يوشع بن نون » واسمو (ٔٙ)

 .(ٕٙ)ويخدمو ويأخذ عنو العمم
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ِمن سياق تعبيري قرآني آلخر ففي السياق األول دلت « الفتى » فانظر كيف اختمف معنى  
عمى معنى القوة، والعزة، والتحدي، والمنعة وفي السياق الثاني دلت عمى معنى الخدمة وطمب 

 العمم.
ِو ِو َوَقاَل ِلِفْتَيانِ َوَقاَل ِلِفْتَيانِ في قولو تعالى: « فتيان»ووردت في سورة يوسف بصيغة جمع الكثرة  

اْجَعُموْا ِبَضاَعَتُيْم ِفي ِرَحاِلِيمْ اْجَعُموْا ِبَضاَعَتُيْم ِفي ِرَحاِلِيمْ 
جمع تكسير تدل عمى « ِفْعبلن » واستعمل القرآن الكريم صيغة  (ٖٙ)

الذين يعممون بإمرتو مقابل َأْجٍر إلدارة شؤون الببلد في الجانب  (ٗٙ)الكثرة؛ أَلنَّ غممانو
تية أصحاب الكيف استعمل االقتصادي ىم ُكثر فاستعمل القرآن صيغة الكثرة ومع القمة، وىم ف

معيم صيغة ) ِفْعَمو ( جمع قمة. وانظر كيف فرق السياق بين الفتى الخادم الذي يخدم ويعمل 
من أجل طمب العمم والتفقو في الدين وبين الخادم الذي يعمل من أجل طمب العيش والرزق. 

 ؛ ألنَّ العاقل يعرف من لسانو.ُكْم َتْعِقُمونَ ُكْم َتْعِقُمونَ ِإنَّا َأنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيِّا لََّعمَّ ِإنَّا َأنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيِّا لََّعمَّ سبحان اهلل العظيم 
 

 الخاتمة
الحمد هلل الذي وفقني إلتمام ىذا البحث حتى وصمت إلى غايتو ونيايتو وكان أبرز النتائج       
 ىي:
 يساعد السياق في تحديد معنى المفظ الوارد فيو، وىو بالتالي يوضح معنى الكممة. .ٔ
اللة الكممة المفردة الواحدة بل يجاوزىا إلى تركيب الكبلم، وما إنَّ السياق ال يقتصر عمى د .ٕ

 يتصل بو من عناصر الحال، والزمان والمكان والمتكمم والمخاطب.
توصل البحث أنَّ ىناك صمة وثيقة بين البحث الببلغي والداللي وعبلقتيما بالسياق وقيمتو  .ٖ

 عند أىل المغة والمفسرين.
اظ القرآنية وداللتيا في سورة الكيف تغيرت بحسب مجيئيا في إنَّ داللة معاني األلف .ٗ

 السياق وكانت لكل لفظة داللتيا الخاصة بيا. وأثر ذلك في جمالية النص.
 

 وآخر دعوانا
 أن الحمد هلل رب العالمين
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 اليوامش والمصادر:
لمشيخ محمود  ، روح المعاني ٖٖٔ/ٕ، ومعاني القرآن لمفراء: ٕ٘ٙ/ٕينظر: إعراب القرآن لمنحاس:  .ٔ

 .ٕٚٔ/٘البروسوي: ، وروح البيان لمشيخ إسماعيل ٕٜٕ/٘ٔاآللوسي: 
 .ٗسورة القمم /  .ٕ
 .٘ٓٔسورة البقرة /  .ٖ
 .ٙٙسورة الكيف /  .ٗ
 .ٚٙسورة الكيف /  .٘
 .ٛ٘عمم الداللة لمدكتور فريد عوض /  .ٙ
 .ٛٗداللة األلفاظ /  .ٚ
 .ٛٓٗينظر: مختار الصحاح ألبي بكر الرازي /  .ٛ
 .ٕٙ٘مختار الصحاح:  .ٜ

، واعراب القرآن الكريم وبيانو، لمحيي الدين الدرويش: ٜٕٓو  ٜٕٛ/٘ٔينظر: روح المعاني:  .ٓٔ
 .ٙ/ٙ، وببلغة القرآن الكريم في اإلعجاز: مٖ٘ٗ/ٗم
 .٘/ٖينظر: اإلتقان في عموم القرآن، لجبلل الدين السيوطي:  .ٔٔ
 .ٜٓ٘/ٗينظر: إعراب القرآن الكريم وبيانو لمحيي الدين الدرويش: م .ٕٔ
 .ٖٔإلسراء / سورة ا .ٖٔ
 .ٜٔٗ/٘ٔينظر: روح المعاني ألبي ثناء اآللوسي:  .ٗٔ
 .ٗٔسورة اإلسراء /  .٘ٔ
 .ٕٗٛتفسير الجبللين /  .ٙٔ
 .ٜٔٗ/٘ٔروح المعاني:  .ٚٔ
 .ٚسورة االنشقاق /   .ٛٔ
 .ٕٙ – ٕ٘سورة الحاقة /  .ٜٔ
 .ٕٔ – ٜٔسورة المطففين /  .ٕٓ
 .ٜسورة المطففين /  .ٕٔ
 .ٛ،  ٖٙٓتفسير الجبللين:  .ٕٕ
 .ٖ٘سورة البقرة /  .ٖٕ
 .ٕٔريم / سورة م .ٕٗ
 .ٕٔٔسورة البقرة /  .ٕ٘
 .ٜٔتفسير الجبللين /  .ٕٙ
 .ٕٗ٘المصدر نفسو /  .ٕٚ
 .ٜٖسورة الرعد /  .ٕٛ
 .ٖٛسورة الرعد /  .ٜٕ
 .ٕٗ٘تفسير الجبللين :  .ٖٓ
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 .ٕ٘٘تفسير الجبللين /  .ٖٔ
 .ٖٗسورة الرعد /  .ٕٖ
 .ٛٗسورة آل عمران /  .ٖٖ
 .ٙ٘ينظر: تفسير الجبللين /  .ٖٗ
 .ٕ٘ٛسورة البقرة /  .ٖ٘
 وصحف موسى ىي التوراة. عشر صحف أنزلت عمى إبراىيم، .ٖٙ
 .ٜٔ – ٛٔسورة األعمى /  .ٖٚ
 .ٚٓٔسورة طو /  .ٖٛ
 .ٜٖٔتفسير الجبللين /  .ٜٖ
 .ٛٔٔ – ٙٔٔالمولد دراسة في نمو وتطور المغة العربية بعد الكبلم لمدكتور حممي خميل:  .ٓٗ
 .ٗٙ – ٖٙينظر: عمم الداللة دراسة نظرية تطبيقية /  .ٔٗ
 .ٖٛٗإعراب القرآن الكريم وبيانو /  .ٕٗ
عراب القرآن الكريم وبيانو: مٜٕٓ – ٜٕٛ/٘ٔالمعاني:  ينظر: روح .ٖٗ  .ٖٗٗ – ٖٖٗ/ٗ، وا 
 .ٖٕ٘مختار الصحاح /  .ٗٗ
 .ٕٓسورة المطففين /  .٘ٗ
 .ٛٛ٘تفسير الجبللين /  .ٙٗ
 .ٜسورة الكيف /  .ٚٗ
 .ٕٕٓ/٘روح البيان لمبروسوي:  .ٛٗ
 .ٕٕٓ/٘روح البيان:  .ٜٗ
 .ٕٗٔ/ٚالبحر المحيط ألبي حيان:  .ٓ٘
 .ٕٗٔ/ٚالبحر المحيط:  .ٔ٘
 اء فيمسح بو.ما  يبل بالم .ٕ٘
 .ٕٗٔ/ٚ، والبحر المحيط: ٖٖٓ/٘ٔروح المعاني:  .ٖ٘
 .ٖٖٓ/٘ٔروح المعاني:  .ٗ٘
 .ٖٔسورة الكيف /  .٘٘
 .ٕٕسورة الكيف /  .ٙ٘
 .ٜٖٗ/٘ٔروح المعاني،  .ٚ٘
 .ٖ٘ٔ/٘ٔروح المعاني،  .ٛ٘
 المصدر نفسو. .ٜ٘
 .ٓٙسورة الكيف /  .ٓٙ
 .ٕٙسورة الكيف /  .ٔٙ
 .ٖٓٓتفسير الجبللين /  .ٕٙ
 .ٕٙسورة يوسف /  .ٖٙ
 .ٕٕٗتفسير الجبللين /  .ٗٙ
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The Context and its Influence to change the Meaning of 

Utterances in Al kahaf 

Abstract 
The present paper sheds light on the context and its influence to change the 

meaning of utterances in Glorious Quran. It further shows how Semantics has a strong 

relation with the context and its types. The paper studies the grammatical, phonological 

and morphological aspects of utterances in alKahaf chapter and how these effect the 

meaning  

 
 
 
 


