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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليية عرماٌ وجَاد اليصريات

مادة (نًّ) يف الكرآٌ الهريه
 دراسة داللية سياقية-أ.د .جَاد اليصريات**

ليية أمحد عرماٌ *

تاريخ قبول البحث9191/9/9 :م

تاريخ وصول البحث9102/01/6 :م

ملخص

تتناول ىذه الدراسة مادة (ك ن ن) في القرآن الكررمم ،مرن الر ل د ارسرة دةلمرة سرمايمة ،تيرتم بالمرادة

وتقالمبيررا وتطورىررا الرردةلي ،ود ارسررة سررمايمة فرري اةسررتإمال القرآنرري ،إمررافة إلررة دةة

المررادة ال رررفمة

والنحومة ،كما وتتناول األلفاظ المقاربة ليا ،وتنتيج الدراسة المنيجمن اةستقرائي والتحمممي.
ويد كشف

الدراسة عن االت اص كل لفظة بسماييا ،بحمث ة م مح استبداليا بغمرىا من األلفاظ.

كن ،دراسة دةلمة ،دةلة السماق ،اإلعجاز البماني.
الكممات الدالةّ :

The item (kanna) in Quran- semantical Indication
Abstract
This study handles with the item of (kanna) in the Holy Quran, throughout contextual
figurative way.It deals with the semantic development. It also shows the meaning of
morphological and grammatical.The study revealed that the material is fit with context
and cant be replaced by another word.
Key words: Kanna, Semantic.

املكدمة.

الحمررد ا الررذي أنررزل عمررة عبررده الكتررامي ىرردى لمإررالممن ورحمررة لمنرراس أجمإررمن ،وال ر ة والسر م عمررة إمررام المرسررممن،

وسمد الالمق أجمإمن ،النبي الإربي األممن ،وبإد:
فقد رفع اا  شأن ىذه المغةي بأن جإميا لغة ىذا القرآن الكرمم ،الذي تسرمو فمرو حروفرو وكمماترو عمرة مرا سرواىا

من ك م البشر ،ففي كل لفظ من ألفاظ القرآن الكرمم دةلة تستنطق من مؤش ار

وتمة و رفمة ونحومة.

إن أول
ولقد أشار الراغم األ فياني ( 502ه) -رحمرو اا -إلرة أىممرة النظرر فري دةلرة األلفراظ القرآنمرة بقولروّ :
ما محتاج أن مشتغل بو من عموم القرآن ،الإموم المفظمة ،ومرن الإمروم المفظمرة تحقمرق األلفراظ المفرردةي فتح رمل مإراني ألفراظ
القرآن ،في كونو من أوائل المإاون لمن مرمد أن مدرك مإانمو ،كتح مل المبن في كونو من أول المإاون في بناء ما مرمد
أن مبنمو (.)1
*

باحثة.

** أستاذ ،الجامإة األردنمة.

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1442 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مادة (نً) يف الكرآٌ الهريه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن ىنا جاء

فكرة ىذه الدراسة ،تطبمقا عممما مظير أىممة النظر في دةة

ن ن) في القرآن الكرمم ،والتي ورد
الدةة

األلفاظ القرآنمرة ،فتناولر

ـ

مرادة (ك

ب مغ مالتمفة في اثني عشر مومإا في كتام اا  ،وذلك من ال ل النظر فري

المغومة لممادة ،ومن ثم الدةة

السمايمة ليا ب مغيا المتنوعةي بغمة الويرو

عمرة ديرة القررآن الكررمم فري انتقراء

المفظة المناسبة لسماييا الإام والالاص ،فممس م مح غمرىا مقاميا ،وة مسد غمرىا مسدىا.
مشهلة الدراسة.

(كن) في القرآن الكررمم؟ ومنبثرق عرن ىرذا السرؤال،
تحاول ىذه الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئمس اآلتي :ما دةلة لفظ ّ
األسئمة الفرعمة اآلتمة:

.1
.2
.3
.4

(كن) لغة وا ط حا؟
ما مإنة لفظ ّ
(كن)؟
ما الإ ية بمن تقالمم مادة ّ

(كن) في القرآن الكرمم؟ وما الفروق بمنيا؟
ما األلفاظ المقاربة لمفظ ّ
(كن) السمايمة في القرآن؟
ما دةة
مغ مادة ّ

أٍداف الدراسة.
تيد

الدراسة إلة تحقمق ما مأتي:

.1
.3

(كن) المإجممة.
الكش عن دةة مادة ّ
(كن) ،وما استإمل منيا ،وما أىمل.
مإرفة الإ ية بمن تقالمم مادة ّ
تتبع مادة (كن) وما مقاربيا من ألفاظ في اةستإمال القرآني.

.4

(كن) مع السماق القرآني.
دراسة تناسم مادة ّ

.2

أٍنية الدراسة.

تكمن أىممة ىذه الدراسة ،في كونيا تتناول لفظة من ألفاظ القرآن الكرمم ،بالدراسة الدةلمة مما مإد ارفردا مرن روافرد

اإلعجاز البماني ،وامافة جدمدة لمدراسا

القرآنمة الدةلمة.

ميَج الدراسة.

اتبع الباحثان في ىذه الدراسة المناىج اآلتمة:



المننج ا اتقننئي ار  :وذلررك باسررتقراء مرواطن ورود ىررذه المررادة فرري سررماياتيا القرآنمررة المالتمفررة ومررن ثررم تتبررع المإرراجم



المج ا الئحميم اتقئجباط  :ومتمثل في تحممل ما ورد في ىذه المإاجم من ن وص ،ومن ثم دراسة تقالمرم ىرذه

تتبإا تارمالماي لمويو

عمة الدةلة المإجممة لممادة ،وم حظة ما ويع عمميا من تطور دةلي.

المادة ،واستنتاج الإ ية التي تربط بمن ىذه التقالمم ،وأالم ار تحممل ما ورد في كتم التفاسمر من السمايا

القرآنمة لمادة

ٓٔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ 1442 ،)2و
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليية عرماٌ وجَاد اليصريات

(كن)ي ةستنباط ما منشأ عن ىذه المادة من دةة
ّ

مالتمفة.

الدراسات السابكة.

(كن) فري القررآن الكررمم ،ولكرن ترم اةسرتفادة
لم مق الباحثان– في حدود ما اطمإا– عمة دراسة دةلمة تتناول مادة ّ
من بإض الدراسا الدةلمة عمة األلفاظ األالرى ،وةسمما في منيجمة البحث واجراءاتو ،منيا:
 -1بحررث بإنروان :مررادة (ك،

 ،ر) فرري القررآن الكررمم :د ارسررة

ررفمة دةلمررة لمباحررث محسررن مجمررد جررابر ،وىررو بحررث

منشور في مجمة آدام ،جامإة بغداد ،الإدد  ،99لإام (2012م) ويد أفاد الباحثران مرن ىرذه الد ارسرة ،فري طرمقرة عررض
الدةلة ال رفمة لممادة في موامع ورودىا.

 -2بحث بإنروان :مرادة (ح ر

) فري القررآن الكررمم :د ارسرة دةلمرة لغومرة  ،مرن إعرداد الباحثرة عممراء الإظرم ،واألسرتاذ

الن م ار  ،وىو بحث منشور في مجمة دراسا  ،عموم الشرمإة والقانون ،الجامإة األردنمة ،الإردد ،46لإرام
الدكتور جياد ّ
( ،) 2019ويرد أورد الد ارسرة الدةلرة المإجممرة لمرادة (ح ر ) ،ومررن ثرم تقالمبيرا وتطورىرا الردةلي ،ودةةتيرا ال ررفمة
والنحومررة وال رروتمة ،ويررد أفرراد الباحثرران مررن ىررذا الد ارسررة فرري بمرران طرمقررة د ارسررة الدةلررة المإجممررة لممررادة ،إمررافة لطرمقررة
دراسة استإماةتيا القرآنمة.
الدةة

ومما تجدر اإلشارة إلمو ،أن الباحثان وان كانا يد أفادا مما سبق ذكره من أبحاث في اةط ع عمة منيجمة عرض

المإجممة ،وال رفمة ،لأللفاظ القرآنمة ،إة أنيما يد ياما بتمثمل ىذه المنيجمة عمة أنمروذج لمفرردة يرآنمرةي الدمرة

لإمم الدةلة ،وتجممة لوجوه اإلعجاز في ألفاظو.
خطة الدراسة.
ولقد ايتم

طبمإة ىذا البحث أن مكون في مقدمة وث ثة مباحث والاتمة ،عمة النحو اآلتي:

الميدمة :ويد ذكر فميا الباحثان مشكمة الدراسة ،وأىممتيا ،وأىدافيا ،والمنيج المتبع ،والدراسا

السابقة.

المبحث األول :دتلة الجذر (كجن) لغة واصطالحا ،وفيه ثالثة مطالب:
(كن) ،وتطور دةلتيا.
المطمب األول :الدةلة المإجممة لمادة ّ
(كن) والإ ئق بمنيا.
المطمب الثاج  :تقالمم مادة ّ
(كن).
المطمب الثالث :الدةلة اة ط حمة لمادة ّ

المبحث الثاج  :دراقة الكممات المياربة لمادة(كن) دتلة ومعجى ،وفيه قئة مطالب:
المطمب األول :لفظ أالفة في القرآن الكرمم.

المطمب الثاج  :لفظ غشي في القرآن الكرمم.

المطمب الثالث :لفظ غطة في القرآن الكرمم.
جن في القرآن الكرمم.
المطمب الرابع :لفظ ّ
المطمب الخامس :لفظ ستر في القرآن الكرمم.
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1442 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مادة (نً) يف الكرآٌ الهريه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ

المطمب القادس :لفظ حجم في القرآن الكرمم.
(كن) مع القياق اليرآج  ،وفيه خمقة مطالب:
المبحث الثالث :دراقة ئجاقب مادة ّ
المطمب األول :الدةلة السمايمة لمفإل (أكننتم).

المطمب الثاج  :الدةلة السمايمة لمفردة (أكنة).

المطمب الثالث :الدةلة السمايمة لمفردة (أكنانا).
المطمب الرابع :الدةلة السمايمة لمفإل (تكن).

المطمب الخامس :الدةلة السمايمة لمفردة (مكنون).

الخائمة :وتممن

أىم النتائج والتو ما .

املبحث األول:

وفمو ث ثة مطالم:

داللة اذجرر(نيً) لػة واصطالحا.

املطلب األول :الداللة املعجنية ملادة (نًّ) وتطور داللتَا.

مقول ابن سمده في فمل ىذه المغة واتساع دةلتيا :ىذه المغة المكرمرة الرفمإرة ،المحكمرة البدمإرة ،ذا المإراني الحكممرة

المرىفة ،واأللفاظ المدنة القوممة (.)2

فالبحث في الدةلة المإجممرة لمرادة (ك ّرن) ،ىرو األسراس الرذي سرتبنة عممرو ىرذه الد ارسرة وباسرتقراء أيروال أ رحام المإجمرا

(كن) -ظير لمباحثة تنوع دةة ىذه المادة ،عمة النحو اآلتي:
فمما متإمق بمادة ّ

الجإبة :والة ىذا المإنة أشار الفراىمدي ،فقال :الكنانة التي تجإل فميا السيام .
وشبييا ابن منظور بالجإبة ،مستدركا عمة ذلك بكونيا





غمرة تتالذ لمنبل (.)3

األغطمة :حمث أورد ىذا المإنة الفارابي في مإجمو ،وتبإو الجوىري في

حاحو(.)4

امرأة اةبن أو األخ :حمث ذكر ىذا المإنة الفراىمدي بقولو :الكنة امرأة اةبن أو األخ والجمع الكنائن ،والكنا (.)5

ما مويد بو النار :حمث أورد ىذا المإنة الالممل في الإمن ،ويال الفارابي في بام فاعول :الكانون أي :الم طمة (.)6



ما متالذ مسكنا :والة ىذا المإنة أشار األزىري في تيذمبو ،وتبإو فري ذلرك ابرن منظرور فري لسران الإررم( ،)7وأمرا



المرررء محرردث بكررل مررا سررمع :حمررث يررال الشررمباني فرري مإجررم الجررمم :الكررانون مررن الرجررال والنسرراء ،الررذي مح رري مررا سررمع ثررم



الستر :حمث يال الالممل في بام الكا

المررأة :سرتر وجييرا



ما مممر في النفس :والمو أشار الالممل بقولو :اإلكنان ما أممر في مممرك ،يال اا  :أ َْو أَ ْكَج ْجئُ ْم ِف أَْجفُ ِق ُكم

أبو حمان في تحفة األرمم :األكنان جمع كن ،وىو ما ستر ووية من حر وبرد (.)8
محدث بو (.)9

والنون :كل شيء وية شمئا في كنة وكنانة واكتن

حماء من الناس  ،وتبإو في ىذا المإنة ،الفارابي في دموانو واألزىري في تيذمبو(.)10

ٕٔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ 1442 ،)2و
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[ :235البقرة]  ،وتبإو في ذلك الرازي في مالتار


حاحو ،والفمومي في الم باح المنمر(.)11

ال ون :ذكره الفرارابي فري دموانرو :المكنرون أي :الم رون  ،وأورده األزىرري فري تيرذمم المغرة بقولرو :المكنرون مرذىم
لمشيء م ان (.)12

وممحظ الباحثان من مجموع ىذه الدةة

المإجممة ما مأتي:

أوتا :لردى د ارسررة الباحثرران لتمرك المإراني المإجممررةي لجمإيرا تحر أ ررل واحرد أو أكثررر وبإررد الرجروع لقررول ابررن فرارس فرري المقرراممس:
الكا

والنون أ ل واحد مدل عمة ستر أو

ون ( ،)13متبمن اشتراك ىذه المإاني في أ ل واحد ،وىو الستر أو ال ون.

ف شك أن ما مممره اإلنسان في نفسو ،مراعي فمو أن مبقة مستو ار عن وعي الناس ،ف مطمع عممو ،وكذا سرمي
المويد كانوناي ألنو م ون النار ومحفظيا ،كي ة تبإثرىا الرمح ،و سمي الثقمل من الناس كانوناي ألنرو مغطري بثقالرة ظمرو

عمة مجالسمو (.)14

كما وأطمق عمة الشيء الم ان بالمكنوني ألنو مقع في ستر والفاء ،بإمدا عن األعمن ،ف ت ل إلمو األمدي (.)15
وسمم

باألكنان ،حمث تقع في تجوم

الكيو

تستر ما بداالميا ،ولقب
وكررذلك سررمم

عندىما (.)16

متمن ،فتستر من محل بيا ،وكذلك سمم

األغطمة باألكنةي ألنيرا

الجإبة بالكنانةي إذ تالفي بداالميا النبال.

امررأة اةبررن أو األخ بالكنررةي إذ مإتبررر والررد الررزوج وأالرروه حمرراة ليررا ،فحرمتيرا لرردميما تجإميررا م ررونة

ثاجين ا :برّرمن الفراىمرردي فرري مإجررم الإررمن أن لدةلررة مررادة (كر ّرن) اتجرراىمن :أحرردىما حسرري كمإنررة الم ررطمة  ،واآلالررر مإنرروي مررن

مثل ما مممر في النفس  ،ثم تبإتو مإظم المإاجم في تمك الدةلتمن ،إلة أن أورد أ حام المإجم الوسرمط مإنر ًة جدمردا انتقرل
بالدةلة من طور إلة طور فقالوا :الكنانة جإبة

غمرة من أدم لمنبل ،كنائن وأرض م ر عمة المجاز (.)17

حمث سمم م ر بأرض الكنانة ،وذلك عمة سبمل المجازي إذ تقع محفوظة فري يمرم ال رحراء ،ممرا مردل عمرة أن ثمرة
تطور دةلي يد لحق باستإمال ىذه المفردة.
املطلب الثاىي :تكاليب مادة (نًّ) والعالئل بييَا.

من األ ول الث ثمة فتإقد عممو وعمة تقالمبو

عر ابن جني –رحمو اا– اةشتقاق األكبر بقولو :أن تأالذ أ
ّ
()18
مإنة واحرداً ،تجتمرع التراكمرم السرتة ،ومرا مت رر مرن كرل واحرد منيرا عممرو  ،وأمرا
الستة
ً
دون اليمئة (.)19

السرموطي :وفمرو تحفرظ المرادة

وبناء عمة ىذا التأ مل ،فرنن التقالمرم المحتممرة لمرادة ك ّرن ىري( :كرنن ،نكرن ،ننرك) ،إة أن أ رحام المإراجم يرد االتمفروا

في المستإمل منيا ،والميمل ،عمة رأممن:

ال أري األول :يال الالممل بن أحمد في الإمن :بام الكا

والنون(ك ن) مستإمل فقط (.)20

وأما الرأي الثاج  ،فذكره األزىري في التيذمم ،حمرث يرال :برام الكرا

والنرون ،كرن و نرك :مسرتإم ن ( ،)21ثرم ألحرق ببام(الكرا

والن ررون) بإ ررض التقالم ررم المالالف ررة لمقم رراس تج رروزا ،كنح ررو (ك ررنكن) و(نكن ررك) ،فق ررال :روى ثإم ررم ع ررن اب ررن األع ارب رري ك ررنكن إذا
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مادة (نً) يف الكرآٌ الهريه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىرم ( ،)22وأما

الزبمدي بقولو :كنكن الرجل كسل ويإرد بالبمر ( ،)23وأمرا نكنرك فقرال األزىرري :روى أبرو الإبراس عرن ابرن

األعرابي :نكنك غرممو إذا شدد عممو ( ،)24ويال الزبمدي :نكنك بمإنة إ
وأرجع

ـ

ح الإمل (.)25

احم المإجم اةشتقايي تقممم النون والكا (نك) إلة ما مدل عمة الإمرق بقولرو :النرون والكرا  :أ رل مفمرد

الو ول إلة عمق الشيء بجد وتديمق ،كما في نكنكة الغرمم

()26

.

ومما ممحظ عمة ىذه التقالمم ،اشتراكيا في الدةلة عمة ال ون أو الستر ،وذلك عمة النحو اآلتي:

ففي حمل كنكن عمة مإنة اليرم ما متممن مإنة الستر ،فنرادة التستر عن أعرمن النراس ة تنفرك عرن مق رد اليرارم،
وكذا لو حمم عمة مإنة القإود بالبم  ،لتممن مإنة الستر أمماي فغالبا ما مقترن طمم الستر ،بالمكث في البم .
وأما نكنك غرممو ،والتي تأتي بمإنة شدد عممو ،فنن في التشدمد عمة الغررمم،
عمة مإنة إ

الي ك.

ح الإملي لتممن

مإنة ال ون ،ف شك أن في إ

رون لمحقروق مرن اليردر ،وكرذا لرو حممر

ح أي عمل،

ون لو مما محمط بو من أسبام

وعممررو ،فررنن البرراحثمن مرجحرران القررول الثرراني ،فرري اعتبررار(كنكن و نكنررك) مررن تقالمررم مررادة (كر ّرن) ةشررتراكيا مإيررا فرري أ ررل

الدةلة عمة الستر ،واستئناسا برأي أ حام المإاجم الذمن ألحقوىا في بام (الكا

تجوزا.
والنون) ّ

املطلب الثالث :مادة(نًّ) يف االستعنال الكرآىي واحلديث اليبوي.
(كن) في القرآن الكرمم بالمس مغ ،في اثني عشر مومإا يرآنماعمة النحو اآلتي:
ورد مادة ّ
فجاء بمإنة ما مستر في النفس ()27وذلك في يولو تإالة :أَو أَك َججئُم ِفن أَجفُ ِقن ُكم :235[البقررة] ،وفري يولرو تإرالة:
ِ
ِ
ورُمم َو َمننا
ورُمم َو َمننا ُيعمِ ُجن َ
نون :74[النمررل] ،وكررذلك فرري يولررو تإررالةَ  :وَربن َك َيعمَن ُنم َمننا ئُكننن ُ
َ وِان َربن َك لَن َنيعمَ ُم َمننا ئُكننن ُ
صن ُند ُ
صن ُند ُ
نون :69[الق ررص] ،وجرراء بمإنررة :مررا مسررتر ببم ر أو ثرروم وغمررر ذلررك مررن األجسررام ( ،)28كنحررو يولررو َ  :ك ننَج ُن
ُيعمِ ُجن َ
َبنننيض مك ُجنننون :49[ال ررافا ] ،وفرري يولررو َ  :كننننَج ُم لُؤلُنننؤ مك ُجنننون :24[الطررور] ،وكررذلك فرري يولررو َ  :كنَمثََٰن ِننل ٱلمؤلُنننو
ٱلمك ُج ِ
ون :23[الوايإة].
َ

وورد في القرآن الكرمم بمإنة الغطاء أي :في غطاء عن تفيم ما تورده إلمنرا ( ،)29وذلرك فري يولرو َ  :و َج َعم َجنا
نى ُقمُنوِب ِ م أ َِكجن اة أَن َيفيَ ُنوهُ :46[اإلسرراء] ،وفري
َعمَ َٰى ُقمُوِب ِ م أ َِكج اة أَن َيفيَ ُوهُ :25[األنإام] ،وفي يولرو تإرالةَ  :و َج َعم َجنا َعمَ َٰ
ِ
وب َجا ِف أ َِكجة :5[ف م ].
يولو تإالة :إِجا َج َعم َجا َعمَ َٰى ُقمُوِب ِ م أَكج اة :57[الكي ] ،وفي يولو َ  :وقَالُواْ ُقمُ ُ

وجراء مرادة (ك ّرن) فرري القررآن الكررمم كررذلك بمإنرة مرا سررتر وويرة مرن حرر وبرررد ( )30وذلرك فري يررول الحرق َ  :و َج َعن َنل
لَ ُكم ِّم َن ٱل ِج َب ِ
ال أَك ََٰججا[النحل.]81 :
وورد كذلك بمإنة الموح المحفوظ ( ،)31وذلك في يولو تإالةِ  :ف ِك َٰئَب مك ُجون :78[الوايإة].
كان

(إن كنتكمرا
وجاء في الحدمث النبوي بمإنة امرأة اةبن وامرأة األخ ،فقد يال -عممو ال ر ة والسر م -لإمرر والإبراسّ :

ترجمني) ( ،)32وجاء

بمإنة استتر ،وذلك في حدمث أبي عو ( :عمة ما استكن) (.)33

وورد كررذلك فرري الحرردمث النبرروي بمإنررة مررا مرررد الحررر والبرررد مررن األبنمررة والمسرراكن ففرري حرردمث اةستسررقاء (فممررا رأى

سرعتيم إلة الكن محك) (.)34
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املبحث الثاىي:

وفمو المسة مطالم:

دراسة الهلنات املكاربة ملادة(نًّ) داللة ومعيى.

املطلب األول :لفظ "أخفى" يف الكرآٌ الهريه.


أخفى :يال ابن فارس :الالاء والفاء والماء أ

ن متبامنان متمردان ،فراألول مرن الفري مالفرة أي :سرتر ،والثراني:

من الفا أي :أظير( ،)35ويال الراغم :الفي الشيء الفمة أي :استتر (.)36

حمث ورد في القرآن الكررمم فري ث ثرة وث ثرمن مومرع ،ب رمغ مالتمفرة (كنحرو :أالفرة ،أالفمرتم أالفري ،تالفري ،لمسرتالفوا،
ومستالفون) ،حمث جاء أغمبيا في سماق الحدمث عما مستره اإلنسان من أفإال أو ما ممرمره مرن نوامرا ،كنحرو يولرو َ  :ينا
ضناُ ِم ْنن أَفْنو ِ
ِ
ِ
ام ِ ْم َو َمنا ئُ ْخ ِفن
َم ُجوا َت ئَئ ِخ ُذوا ِب َ
طا َج اة ِم ْنن ُدوِج ُك ْنم َت َيننْلُوَج ُك ْم َخ َب ا
أَي َ ا ال ِذ َ
َ
نات َودوا َمنا َعجنئ ْم قَ ْند َبن َدت ا ْل َب ْغ َ ُ
ين آ َ
ص ُدورُمم أَ ْكبر قَ ْد بيجا لَ ُكم ْاْلَي ِ
ون :118[آل عمران].
ات إِ ْن ُك ْجئُ ْم ئَ ْع ِيمُ َ
ُ َ
َ
ُ ُ ْ َُ
ُخ ِفي َ نا ِلئُ ْج َنزُّ ُكنل َج ْفنس
ناد أ ْ
ناع َة آَِئَين أة أَ َك ُ
وجاء كذلك في سماق الحدمث عن يمام الساعة ،وذلك في يولو  :إِن الق َ

ق َعى :15[طو].
ِب َما ئَ ْ
وبالتأمررل بررمن المررادتمن المتقرراربتمن (كررنن ،أالفررة) ،متبررمن أنررو ة ممكررن اسررتبدال مررادة أحرردىما برراألالرى ،إذ ثمررة فرررق

ديمرق بمنيمرا أن اإلالفراء أعرم مرن اةكتنران ،فمطمررق اإلالفراء عمرة مرا طمرم فمرو السررتر حسرما كران أو مإنومرا ،بمنمرا مالرتص اةكتنرران
بما أممر في النفس.
أما في اةستإمال القرآني ،فنن من عادة القرآن أن مإبر بمادة الفي في سماق الحردمث عرن فإرل الفاعرل فري طمرم
الستر ،بمنما مستإمل اةكتنان في سماق بمان حال من طمم اةستتار.
املطلب الثاىي :لفظ "غشي" يف الكرآٌ الهريه.


غشننى :يررال ابررن فررارس :الغررمن والشررمن والحررر المإتررل أ ررل

ررحمح ،مرردل عمررة تغطمررة شرريء بشرريء ( ،)37ويررال

األ فياني :غشمو غشاوة وغشاء :أتاه إتمان ما يد غشمو ،أي :ستره والغشاوة ما مغطة بو الشيء (.)38

ولقد ورد في كتام اا في المس وعشرمن مومإا ب مغ مالتمفرة ،كنحرو( :غشرميم ،تغشرة مغشرة ،مغشراىم ،أغشرم ،
استغشوا ،غشاوة ،غاشمة وغواش).

ناوةأ :7[البقررة] ،بمنمرا
ص ِارِم ْم ِغ َ
شَ
جاء بإميا في سماق الحدمث عن إعراض الكافرمن وغفمتيم ،كنحو يولرو َ  :و َعمَى أ َْب َ
اد َو ِم ْنن فَ ْنوِق ِ ْم َغ َنواش
استإمر لفظيا في مومع آالر ،في سماق الحدمث عن عذام النار ،كنحو يولو  :لَ ُ ْم ِم ْن َج َج َم ِم َ أ
يث
ناك َحن ِند ُ
وعبررر عنيررا فرري موامررع أالررر ،كنامررة عررن مرروم القمامررة ،كقولررو َ  :من ْنل أَئَن َ
َوَك ن َذلِ َك َج ْجن ِنزي الظننالِ ِم َ
ين :41[األع ر ار ] ّ
ا ْل َغ ِ
اما َح َممَ ْت َح ْماال َخ ِفيفاا :189[األع ار ].
اش َي ِة :1[الغاشمة] أو كنامة عن الجماع ،كنحو يولو َ  :فمَما ئَ َغش َ

وبالتأمل برمن المرادتمن المتقراربتمن (كرنن ،غشري) ،متبرمن أنرو فري الموامرع التري اسرتإمم فميرا مرادة (كرنن) ة ممكرن اسرتبداليا

بمادة غشيي ألن بمنيما فرويا ديمقة ،ممكن استنباطيا من ال ل تتبع اةستإمال القرآني لكمتا المفردتمن ،ومن ىذه الفروق:
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ـ

ص ِ
ناوةأ :7[البقررة] ،بمنمرا
نارِم ْم ِغ َ
شَ
أوتا :جإل القرآن الكرمم التإبمر بالغشاوة مالتص باألب ار ،كنحرو يولرو َ  :و َعمَنى أَ ْب َ
االتص التإبمر باألكنرة برالقموم وال ردور ،وىرذا مرا موافرق اةسرتإمال المغروي ،فرالإرم حرمن تإبرر عرن حالرة النظرر
تقول :ة غشاوة عمة ب ره(.)39

ثاجي ا :الغاشمة :كل ما مغطي الشيء ومإموه ،من غمر أن محمط بو( ،)40مع ات افو بكونرو ريمقرا ،لرذلك ناسرم المقرام أن مإبرر
غ َنواش:41[
القرآن الكرمم بغواش ،في سماق الحدمث عن عذام الكفار في جينم ،وذلك في يولرو َ  :و ِم ْنن فَ ْنوِق ِ ْم َ
األع ار ] ،بال

األكنة التي من شأنيا أن تحمط بالشيء إحاطة تامة ،ب انفكاك عنو ،كنحو يرول اا َ  :و َج َع ْم َجنا

َعمَى قُمُوِب ِ ْم أ َِكجة :25[األنإام].

املطلب الثالث :لفظ "غطى" يف الكرآٌ الهريه.


غطة ،يال ابن فارس :الغمن والطاء والحر المإتل مدل عمة الغشاء والستر (.)41

ويال األ فياني :الغطاء ما مجإل فوق الشيء من طبق ونحوه

()42

.

ولقد ورد مفردة (غطاء) في مومإمن مرن القررآن الكررمم ،أحردىما فري سرورة الكير  ،فري سرماق الحردمث عرن شردة إعرراض
َعيُج م ِف ِغطَاُ ع ْن ِذ ْك ِنري وَكناُجوا َت ي ِ
ون
يع َ
الكافرمن عن يبول الحق في الحماة الدنما ،وذلك في يولو  :الِذ َ
َ
َْ
قنئَط ُ
َ
ين َكا َج ْت أ ْ ُ ُ ْ
ق ْم اعا :101[الكي ].
َ
واآلالر في سورة ق ،في سماق الحدمث عن الكفار الذمن أنكروا البإث بإد المو  ،وذلك في يولو  :لَيَ ْد ُك ْج َت ِفن

ِ
يند :22[ق] .وبالتأمرل برمن المرادتمن المتقراربتمن (كرنن ،غطرة) ،متبرمن
َغ ْفمَة ِم ْن َم َذا فَ َك َ
ص ُنر َك ا ْل َي ْنوَم َحِد أ
ناُ َك فَ َب َ
ش ْف َجا َع ْج َك غطَ َ
أنو ة ممكن استبدال مادة أحدىما باألالرى إذ ثمة فرق ديمق بمنيما ،فالغطاء ما كان كثمفرا ،وم رقا ،ومسرتر مرن جممرع
الجوانم ،فناسم أن مإبر القرآن الكرمم بقولو ِ  :ف ِغطَاُ َع ْن ِذ ْك ِنري :101[الكير ] ،لمدةلرة عمرة شردة انطمراس ب رمرتيم،
وعدم انتفاعيم بشيء من دةئل اإلممان.
املطلب الرابع :لفظ جً يف الكرآٌ الهريه.


جن ،يال األزىري :مقال لكل ما ستر يد جن ويد أجن ،واستجن ف ن إذا استتر بشيء (.)43

جن عممو كذا :ستر عممو (.)44
ويال األ فياني :أ ل الجن ستر الشيء عن الحاسة ،مقال ّ
(جن) في القرآن الكرمم في مومع واحد ،من سورة األنإام ،في يول الحرق َ  :فمَما َجن َعمَ ْي ِنه
ولقد ورد مفردة ّ
الم ْي ُل أرَُّ َكو َكبا قَا َل َم َذا رِّب َفمَما أَ َف َل قَا َل َت أ ِ
ُحب ْاْل َِفِمين :76[األنإام].
ْ ا
َ
َ
جن) ،متبمن أن بمنيمرا فررق ديمرق ،فجرن تفمرد السرتر والتغطمرة مإرا ،وغالبرا
(كن و ّ
وبالتأمل الديمق بمن المادتمن المتقاربتمن ّ

ما تقترن بحجم حاسة من الحواس ،فمقال جن الممل إذا أظمم وستر كل شيء ،فمم تإد ترى غمرك ،وة غمرك مراك.
املطلب اخلامس :لفظ "سرت" يف الكرآٌ الهريه.


ستر ،يال ابن فارس :السمن والتاء والراء كممة تردل عمرة الغطراء

السترة :ما مستتر بو
الستر و ّ
و ّ

()46

()45

 ،ويرال األ رفياني :السرتر :تغطمرة الشريء،

.
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ولقد ورد مادة (ستر) في القرآن الكرمم في ث ثة موامع ،ب مغ ث ث ،وىن( :تستترون ،سترا ،مستورا).
طِم َع الش ْنم ِ
طمُنعُ َعمَنى
س َو َج َند َما ئَ ْ
فورد بمإنة التغطمة ،وما مستتر بو ،وذلك في يول الحق َ  :حئى إِ َذا َبمَ َغ َم ْ
نون
قَ ْوم لَ ْم َج ْج َع ْل لَ ُ ْم ِم ْنن ُدوِج َ نا ِقنئْاار :90[الكير ] ،وفري يولرو َ  :وِا َذا قَ َأ
نر َ
ين َت ُي ْؤ ِم ُج َ
َن َج َع ْم َجنا َب ْي َجن َك َوَب ْني َن ال ِنذ َ
ْت ا ْليُ ْنرآ َ
ِ ِ
َن
قئُ اا
ون أ ْ
قنئَِئُر َ
ور :45[اإلسراء] ،وورد كرذلك بمإنرة اةالتفراء ،وذلرك فري يرول الحرق َ  :و َمنا ُك ْجنئُ ْم ئَ ْ
ِب ْاْلَخ َرِة ح َج اابا َم ْ
ون :22[ف م ].
ظ َج ْجئُ ْم أَن الم َه َت َي ْعمَ ُم َك ِث اا
ود ُك ْم َولَ ِك ْن َ
َي ْ
ص ُارُك ْم َوَت ُجمُ ُ
ير ِمما ئَ ْع َممُ َ
ق ْم ُع ُك ْم َوَت أ َْب َ
ش َ َد َعمَ ْي ُك ْم َ
وبالتأمررل الررديمق بررمن المفظررمن المتقرراربمن (كررنن ،سررتر) ،متبررمن عرردم إمكانمررة اسررتبدال أحرردىما برراآلالر ،لفرررق ديم رق
لفظ (كن) الذي مشمل الغطاء المادي منو والمإنوي.

بمنيما ،فالستر حائل مادي مغطي الشيء ،بال

املطلب السادس :لفظ "حجب" يف الكرآٌ الهريه.
يال ابن فارس :الحاء والجمم والباء أ ل واحد ،وىو المنع ،مقال :حجبتو عن كذا أي :منإتو (.)47

ويال الراغم األ فياني :الحجم والحجام :المنع من الو ول (.)48
ولقد ورد

مادة حجم في القرآن الكرمم في ثمانمة موامع ،وب مغتمن :ىما( :حجام ،لمحجوبون).

فورد في سماق الحدمث عن ما ممنع من و ول لذة أىل الجنة إلة أىل النار ،وذلك في يول الحرق َ  :وَب ْي َج ُ َمنا
ِ
َعر ِ
ِ
ام ْم :46[األعر ار ] ،وورد كرذلك فري سرماق الحردمث عرن امتنراع اا  عرن
نيم ُ
اف ِر َجا أل َي ْع ِرفُ َ
ح َج أ
اب َو َعمَى ْاأل ْ َ
ون ُكنال ِبق َ
َن ي َكمِّم ُنه الم ُنه إِت و ْحينا أَو ِم ْنن ور ِ
اُ ِح َجناب
ان لَِب َ
ك م أي من البشر إة وحما أو من وراء ستار ،وذلك في يولو َ :و َما َك َ
َ ا ْ
ََ
شنر أ ْ ُ َ
[ :51الشورى] ،كما وورد بمإنة الشمس إذا استتر بالمغمم ،وذلك في يول الحق َ  :حئى ئَ َنو َار ْت ِبا ْل ِح َج ِ
ناب :32[ص]،

وورد كذلك في سماق الحدمث عن منع اا  لمكفار من رؤمتو موم القمامة ،وذلك في يرول اا َ  :كال إِج ُ ْنم َع ْنن َرِّب ِ ْنم
ِ
ومن ِمن ْنن
اقننَلُ ُ
وبن َ
َي ْو َم ننذ لَ َم ْح ُج ُ
نون :15[المطففررمن] ،وورد كررذلك بمإنررة السرتر ،سرواء المررادي منررو كنحررو يرول الحررق  :فَ ْ
ور ِ
اُ ِح َجاب :53[األحزام].
ََ
ِ
ِ
نك َوَبن ْني َن
ويولرو  :فَائ َخن َذ ْت م ْنن ُدوِج ِ ْنم ح َج اابنا :17[مررمم] ،أو المإنرروي كقولرو َ  :وِا َذا قَ َأ
َن َج َع ْم َجنا َب ْي َج َ
نر َ
ْت ا ْليُ ْنرآ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اب :5[ف م ].
قئُ اا
ين َت ُي ْؤ ِم ُج َ
ال ِذ َ
ور :45[اإلسراء] ،ويولو َ  :و ِم ْن َب ْيج َجا َوَب ْيج َك ح َج أ
ون ِب ْاْلَخ َرِة ح َج اابا َم ْ
وبالتأمل الديمق بمن المفظرمن المتقراربمن (ك ّرن وحجرم) ،متبرمن عردم إمكانمرة اسرتبدال أحردىما براآلالر ،لفرروق ديمقرة بمنيمرا،

منيررا أن الحجررام مررا مق ررد فمررو السررتر ،بالر
المحجوم ،بال

المكنون(.)49

األكنررة الترري ة مشررترط فميررا إمررافة إلررة كررون الحجررام ممنررع مررن الرردالول عمررة

(كن وحجم) ،وذلك فري يرول
وتجدر اإلشارة في ىذا المقام ،إلة اآلمة الكرممة التي يرن بمن المفظتمن المتقاربتمن ّ
اعم ْل إِجَجا ع ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الحق  :وقَالُوا قُمُ ِ ِ ِ
ون :5[ف م ].
اممُ َ
َ
وبَجا ف أَكجة مما ئَ ْد ُعوَجا إِلَْيه َوِف َآ َذاجَجا َوقأْر َو ِم ْن َب ْيجَجا َوَب ْيج َك ح َج أ
ُ
َ
اب فَ ْ َ
فناسم أن مإبر اا  ،في حكامة القول عن الكفار ،بو

يمروبيم بأنيرا فري أكنرة ،لمدةلرة عمرة أن يمروبيم محاطرة

بتمررك الموانررع الترري تحررول دون نفرراذ أن روار الرردعوة إلميررا ،بمنمررا عبررر بالحجررام عررن مررا ممنررع نفرروس الكفررار مررن اإلذعرران ليررذا
الرردمن ،فررنن مررن شرران الحجررام أن ممنررع الرؤمررا ،ومحررول بررمن نظررر ال ارئرري لممرئرري ،ممررا مرردلل عمررة شرردة بغمرريم لمرسررول

-عممو ال

ة والس م ،-ودعوتو التي جاء بيا.
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ـ

وممررا سرربق متبررمن أن ثمررة فررروق ديمقررة بررمن مررادة (كر ّرن) ،واأللفرراظ المقاربررة ليررا ،ممررا مؤكررد االت رراص كررل لفظررة فرري
القرآن الكرمم بمومإيا ،ف مستقمم أن تستبدل بغمرىا من األلفاظ ،ميما كان مقاربة ليا في المإنة.
املبحث الثالث:

وفمو المسة مطالم:

دراسة تياسب مادة (نًّ) مع السيام الكرآىي.

املطلب األول :الداللة السياقية للفعل (أنييته).
الجق ِ
ضنئُم ِب ِنه ِم ْنن ِخ ْ ِ
ِ
نه
ناُ أ َْو أَ ْك َج ْجنئُ ْم ِفن أَ ْجفُ ِقن ُك ْم َعمِ َنم الم ُ
حمث ورد في يولو َ  :وَت ُج َج َ
ط َبنة ِّ َ
يما َعر ْ ْ
اح َعمَ ْي ُك ْم ف َ
ِ
أَج ُكننم قننئَ ْذ ُكروَج ن ولَ ِكن ْنن َت ئُو ِ
َن ئَيُولُنوا قَن ْنوات َم ْع ُروفاننا َوَت ئَ ْع ِزُمنوا ُع ْين َندةَ ِّ
َجمَن ُه
ومن ِقن ا
نر إِت أ ْ
اعن ُند ُ
ناب أ َ
الج َكننا ِح َحئننى َي ْبمُنغَ ا ْلكئَن ُ
َ
ْ َ ُ ُ َ
ِ
يم :235[البقرة].
اح َذ ُروهُ َو ْ
اعمَ ُموا أَن الم َه َي ْعمَ ُم َما ِف أَ ْجفُ ِق ُك ْم فَ ْ
َو ْ
اعمَ ُموا أَن الم َه َغفُ أ
ور َحم أ
وأكنن عمة وزن (أفعل) ،حمث جاء

المفردة ب مغة الفإل المامي الدال عمة تحقق الويوع ،أي :أن الراغم في

الالطبة ،يد أالفة في نفسو مم فمم م رح بو.
وات ل الفإل (أكنن) بالتاء المممومةي لمإطري ت رو ار متمثرل بالحمرور( ،)50مجإرل السرامع مإرو مستحمرر

رورة

اإلكنان ،ثم ايترن بممم الجمع ،التي تدل عمة االت اص الالطام بالذكور.
والتإبمر ب مغة (أفإل) أفاد الجإل ،وعممو فتقدمر المإنة ،أي :جإل الراغم في الالطبة يمبو كنا ،مالفي فمو مممو.
وجاء فإل اإلكنان مإطوفا عمة فإل التإرمضي إلفادة نفي الجناح عمن يام باإلكنان ،ةستوائيما في الحكم.
وفي تقدمم ذكر التإرمض ،وتأالمر اإلكنان دةة متإرددة ،إذ فري ترأالمره إشرارة إلرة يمرة ويوعرو ،رغرم كونرو ىرو األفمرلي

قنئَ ْذ ُكُروَج ُن :235[البقررة]،
إذ بو محفظ لمإدة حرمتيا ،وفمو تميمد لما سمأتي بإده مرن يرول الحرق –سربحانوَ  :-عمِ َنم الم ُ
نه أَج ُك ْنم َ
أي أنكم لن تستطمإوا الكتمان طوم (.)51


ولقد ورد

المفردة في سورة البقرة ،وىي سورة مدنمة ،موموعيا الرئمس :إعرداد الجماعرة المسرممة لحمرل أمانرة الردعوة

اإلس ممة( ،)52وتحذمر األمة المسممة من مكائد الميود اتجاه ىذه الدعوة(.)53
ووجررو تناسررم المفررردة مررع مومرروع السررورة ال ررئمس ،ىررو تربمررة ىررذه األمررة المإرردة لحمررل أمانررة اةسررتال
مكنونا

ممائرىا ،والمجا

 ،بمرربط

نفوسيا ،وفق يواعد المنيج اإلس مي.

وأما وجو تناسم المفردة مع سماييا الذي ورد فمو ،وذلك في يولو  :أ َْو أَ ْك َج ْجئُ ْم ِف أَ ْجفُ ِق ُك ْم :235[البقرة] ،فنن
اآلمررة الكرممررة تحرردث عررن بإررض الش ررائع المنظمررة ليررذا المجتمررع المسررمم ،فررذكر حكررم إمررمار الرغبررة فرري الررزواج مررن الم ررأة
المإتدةي لتإمّم الفرد المسمم أن ىذه الرغبرا ةبرد أن تيرذم فري ممرزان القرمم ،كنحرو احتررام المشراعر اإلنسرانمة ،مرن حرمرة الممر
وتقدمر الممثاق الذي كان مجمإو بزوجتو يبل وفاتو.

 ٔٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ 1442 ،)2و
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املطلب الثاىي :الداللة السياقية ملفردة (أنية).

نك َو َج َع ْم َجننا َعمَننى
قننئَ ِمعُ إِلَ ْين َ
ورد المفررردة فرري أربإررة موامررع مررن كتررام اا ،وذلررك فرري يولررو تإررالةَ  :و ِمن ْج ُ ْم َمن ْنن َي ْ
ين َكفَ ُنروا
َن َي ْفيَ ُوهُ َوِف َآ َذ ِاج ِ ْم َوقاا
قُمُوِب ِ ْم أ َِكج اة أ ْ
ناُو َك ُي َج ِادلُوَجن َك َييُنو ُل ال ِنذ َ
ْر َوِا ْن َي َرْوا ُكل آ ََينة َت ُي ْؤ ِم ُجنوا ِب َ نا َحئنى إِ َذا َج ُ
إِ ْن َم َذا إِت أ ِ
ْنر َوِا َذا َذ َك ْنر َت
َن َي ْفيَ ُوهُ َوِفن َآ َذ ِاج ِ ْنم َوق اا
ين :25[األنإام] ،وفي يولرو َ  :و َج َع ْم َجا َعمَى قُمُوِب ِ ْم أ َِكج اة أ ْ
ير ْاألَولِ َ
َ
َقاط ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن َو ْح َدهُ َول ْوا َعمَى أ َْد َب ِ
َرب َك ِف ا ْليُْرآ ِ
َن َي ْفيَ ُوهُ َوفن َآ َذاج ِ ْنم
ارم ْم ُجفُ اا
ور :46[اإلسراء] ،ويولو  :إجا َج َع ْم َجا َعمَى قُمُوب ِ ْم أَكج اة أ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْر :57[الكي ] ،وفي يولو  :وقَالُوا قُمُ ِ ِ ِ
اع َم ْنل
َوقاا
ناب فَ ْ
وب َجا ف أَكجة مما ئَ ْد ُعوَجا إِلَ ْيه َوِف َآ َذاج َجا َوقأْر َو ِم ْنن َب ْيج َجنا َوَب ْيجن َك ح َج أ
ُ
َ
إِج َجا ع ِ
اممُون :5[ف م ].
َ
وأكنة جمع عمة وزن (أفإمة) ،والتإبمر بيذا البناء ال رفي تإبمر مق ودي وىو جمرع يمرة أرمرد برو التكثمرر ،وفمرو إشرارة

إلررة كث ررة الحرواجز الترري تحررول دون إممررانيم( ،)54حتررة أ رربح انحمررازىم لمكفررر ،كالكنرران مغطرري الشرريء فمالفمررو ،ومبقرري عممررو
محفوظا(.)55

ولقد رد لفظة أكنة في القرآن الكرمم في أربإرة موامرع ،إثنران منيرا عمرة نحرو يولرو َ  :و َج َع ْمَجنا َعمَنى ُقمُنوِب ِ ْم أ َِكجن اة،
وواحدة عمة نحو يولو  :إِجا َج َع ْم َجنا َعمَنى ُقمُنوِب ِ ْم أ َِكجن اة :57[الكير ] ،وأالررى بحكامرة القررآن عرن يروليم ،وذلرك فري يولرو :
وب َجا ِف أ َِكجة :5[ف م ].
َ وقَالُوا ُقمُ ُ
ومحتمررل يولررو َ  :و َج َع ْم َجننا َعمَننى قُمُننوِب ِ ْم أ َِكجن اة :25[األنإررام] وج ننين :أظيرىمررا بأنيررا مسررتأنفة سررمق لاالبررار بمررا
تممنو من الالتم عمة يموبيم وسمإيم ،ومحتمل أن تكون في محل ن م عمة الحال ،والتقدمر من مستمع إلمرك فري حرال كونرو
مجإوة عمة يمبو كنان (.)56

والدتلة المقئفادة من إسناد فإل الجإل ا  مع ما توحمو كممة أكنة من شدة اإليفال والتغطمة  -مرا مردل عمرة

شدة إ رارىم عمة الكفر حتة أ بح كأنو المقا ليم متالمقون بو(.)57

وبَجنا ِفن أ َِكجنة لفر النظرر إلرة
بمنما أفاد الجار والمجرور في المومع األالمر ،من حكامة القرآن عرن يروليمَ  :وقَنالُوا قُمُ ُ
شدة إحاطة الظر بالمظرو  ،والدةلة المستفادة مرن ىرذا التركمرم النحروي ،ىرو بمران بطر ن ت رورىم عرن يمروبيم حرمن يرالوا:
وب َجا ِف أ َِكجة :5[ف م ].
َ وقَالُوا قُمُ ُ
إذ لم تإد ىذه القموم أوعمة لمإمم ،بما أمافوا عمميا مرن حجرم الكفرر ،وذلرك بمحرض االتمرارىم ة بمرا أشرإروا مرن يروليم
في كونيا الارجة عن إرادتيم(.)58

وأول مومع ورد فمو ىرذه المفرردة ىرو سرورة األنإرام ،وىري سرورة مكمرة ،ومومروعيا الررئمس ،ىرو بمران حقمقرة األلوىمرة،

والإبودمة ،في الكون والحماة(.)59

ووجو ارتباط المفردة بموموع السورة الررئمس ،ىرو بمران أثرر الحجرم التري تكسرو يمروم الكفرار ،وتغطميرا كاألكنرة التري تحرول

بمنيم وبمن اإلممان.

نك َو َج َع ْم َجنا َعمَنى
قنئَ ِمعُ إِلَ ْي َ
وأما وجو ارتباط المفردة بمومإيا الذي ورد فمو ،وذلك في يول الحرق َ  :و ِم ْج ُ ْم َم ْن َي ْ
ين َكفَ ُنروا إِ ْن
َن َي ْفيَ ُوهُ َوِف َآ َذ ِاج ِ ْم َوقاا
قُمُوِب ِ ْم أ َِكج اة أ ْ
ناُو َك ُي َج ِادلُوَجن َك َييُنو ُل ال ِنذ َ
ْر َوِا ْن َيَرْوا ُكل آ ََية َت ُي ْؤ ِم ُجنوا ِب َ نا َحئنى إِ َذا َج ُ
َم َذا إِت أ ِ
ين :25[األنإام] ،فقد جاء في سماق الحدمث عن موي الكفار من دعوتيم إلة الحق ،ورفميم ليذه
ير ْاألَولِ َ
َ
َقاط ُ
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1442 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـ

الدعوةي بسبم ما ع يموبيم من أكنة تحجبيم عن اليدامة.
المفردة كذلك في سورة اإلسراء ،وىي سورة مكمة ،وموموعيا الرئمس شالص الرسول  ،وموي

وورد

من دعوتو(.)60

الكفار

وارتباط المفردة بموموع السورة الرئمس ارتبراط وامرح ،فمرمس ثمرة مرا ممنرع الكفرار مرن اإلممران براا  ،وت ردمق دعروة

نبمو ،سوى ما غطة يموبيم من الغفمة ،واإل رار عمة الباطل.

َن َي ْفيَ ُنوهُ
وأما وجو ارتباط المفردة بمومإيا الذي ورد فمرو ،وذلرك فري يرول اا َ  :و َج َع ْم َجنا َعمَنى قُمُنوِب ِ ْم أ َِكجن اة أ ْ
[ :46اإلسراء] ،فقد جاء المفردة في سماق الحدمث عن موي الكفار من القررآن الكررمم ،وعردم انتفراعيم بمرا مسرمإون ،برل وان ررافيم
عنو ،بما حجب يموبيم من موانع ،كاتباع اليوى ونحوه.
وورد

()61

ال حمحة

.

المفررردة كررذلك فرري سررورة الكي ر  ،وىرري سررورة مكمررة ،ومومرروعيا ال ررئمس ت ررحمح القررمم وفررق مم رزان الإقمرردة

ووجررو ارتبرراط المفررردة بمومرروع السررورة الررئمس ،ىررو بمرران سرربم ان ر ار

التي تنبثق عنوي وذلك بسبم ما غطة يموبيم من أغطمة ،كالجيل ونحوه.

الكفررار عررن اتبرراع المإتقررد ال ررحمح والقررمم

وأما وجو ارتباط المفردة بالمومع الذي ورد فمو ،فقد جاء في سرماق الحردمث عرن الكفرار الرذمن ذكرروا بامرا اا ،
َن َي ْفيَ ُوهُ :57[الكي ].
فأعرموا عنيا ،فإقم القرآن الكرمم عمة ىذا اإلعراض بقولو  :إِجا َج َع ْمَجا َعمَى ُقمُوِب ِ ْم أ َِكج اة أ ْ
وورد مفردة (أكنة) كذلك في سورة ف م  ،وىي سورة مكمة ،وموموعيا الرئمس بمان مرنيج الردعوة إلرة اا(،)62
والرد عمة مواي

المناوئمن ليا(.)63

ووجو تناسم المفردة مع موموع السورة الرئمس ،ىو بمان إ رار الكفار عمة احتفاظيم بمإتقدىم الزائ  ،غفمرة مرنيم

واتباعا لميوى.

وأمرا وجررو ارتباطيرا بالمومررع الررذي ورد

فمرو ،فقررد افتتحر

السرورة بالحرردمث عرن القررآن الررذي ف رم

آماتررو ،فكرران

يرآنا عربما بمنا ،فما كان من الكفار إة أن أعرموا ،بل وادعروا أن يمروبيم بإمردة كرل البإرد عرن منطرق اإلممران وأىمرو ،وذلرك فري
وب َجا ِف أ َِكجة :5[ف م ].
يول اا َ  :وقَالُوا قُمُ ُ
املطلب الثالث :الداللة السياقية ملفردة أنياىا.
نن ا ْل ِج َب ِ
يل ئَ ِيني ُك ُم
ق َا
نرِب َ
حمث ورد في يولو َ  :والم ُه َج َع َل لَ ُك ْم ِمما َخمَ َ
ق ِظ َالات َو َج َع َل لَ ُك ْم ِم َ
نال أَ ْك َجا اجنا َو َج َعن َل لَ ُك ْنم َ
ِ ِ ِ
ِ
ون :81[النحل].
قمِ ُم َ
ْق ُك ْم َك َذل َك ُيئم ج ْع َمئَ ُه َعمَ ْي ُك ْم لَ َعم ُك ْم ئُ ْ
ق َارِبي َل ئَيي ُك ْم َبن َ
ا ْل َحر َو َ
وأكنان جمع تكسمر عمة وزن (أفإال) ،وفي التإبمر بو إشارة إلة عظمم امتنان اا  عمة عباده ،باإلنإام عمميم
بيذه األكنان ،التي تقميم من الحر الشدمد ،ومستظمون بظميا.
ولقد رد

مفردة (أكنانا) في مومع واحد من كترام اا  ،وذلرك فري سرورة النحرل ،وىري سرورة مكمرة ومومروعيا

الرئمس النإم  ،وما تستوجبو من شكر المنإم.

ووجو ارتباط المفردة بموموع السورة الرئمس ،ىو لف النظر إلة أحد نإم اا  التي تستوجم الشكر ،باإلشارة إلة

ٕٓ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ 1442 ،)2و
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تمك األكنان التي متح ن الناس بيا.

وأما وجو ارتباط مفردة (األكنان) بمومإيا الذي ورد فمو ،وذلرك فري يرول الحرق َ :و َج َعن َل لَ ُكنم ِم َنن اْل ِجَب ِ
نال
ْ

النحل] ،فقد جاء المفردة في سماق الحدمث عن امتنان اا  عمة عباده بكل ما متقة بو كنحو األكنان والمباس.

أَ ْكَجااجنا:81[

املطلب الرابع :الداللة السياقية للفعل (تهً).

ِ
ورُم ْم
حمث ورد المفردة في مومإمن من كتام اا  ،وذلك في يول الحرق َ  :وِان َربن َك لَ َني ْعمَ ُم َمنا ئُكنن ُ
ص ُند ُ
ِ
ون :69[الق ص].
ورُم ْم َو َما ُي ْعمِ ُج َ
َو َما ُي ْعمِ ُج َ
ون :74[النمل] ،وفي يولو َ  :وَرب َك َي ْعمَ ُم َما ئُكن ُ
ص ُد ُ
وتكن عمرة وزن تفإرل (بمرم التراء وسركون الفراء وكسرر الإرمن) ،حمرث جراء المفرردة ب رمغة الممرارع ،لمدةلرة عمرة
ّ

اةستم اررمة والتجدد ،أي :استمرار الكفار في إممار الإداوة لرسول اا  ،وتجدد ترب يم بو في كل حمن.

وجاء الفإل مزمدا بالتمإم ي لاشارة إلرة مبرالغتيم فري منا ربة الإرداء لرسرول اا -عممرو ال ر ة والسر م ،-فمرا

فتمئوا مكررون الإداء بحقو  مرة بإد مرة.

ولقرد يرردم اا  فرري ىرذمن المومررإمن ،اةكتنرران عمررة اإلعر ن ،إشررارة ةسررتواء الظراىر والبرراطن فرري عمررم اا ،

وإلفادة أن ممم ار

ال دور سببا لما تإمنو الجوارح(.)64

()65

وأول مومررع ورد فمررو المفررردة ىررو سررورة النمررل ،وىرري سررورة مكمررة تتحرردث فرري مومرروعيا ال ررئمس ،عررن يممررة الإمررم

،

كإمررم اا  المطمررق بالظرراىر والبرراطن ،و كررالإمم الررذي وىبررو اا  لررداوود وسررمممان –عمميمررا الس ر م ،وكتإمررمم سررمممان منطررق
الطمر وتنوميو بيذا التإممم(.)66

ووجو تناسم المفردة بمومروع السرورة الررئمس ،ىرو الردعوة لرتإمم اإلنسران الإمرم النرافع ،الرذي ميرذم مكنوناترو الداالممرة،

والمجاتو النفسمة ،وة متحقق ذلك إة باتباع المنيج الرباني.

وأما وجو تناسم المفردة بمومرإيا الرذي ورد فمرو ،فقرد جراء فري سرماق الحردمث عرن المنكررمن لقمرام السراعة ،ومرن
ِ
ون :74[النمل].
ورُم ْم َو َما ُي ْعِم ُج َ
ثم تإقمم اا عمة ىذا اإلنكار بقولو َ  :وِان َرب َك لَ َي ْعمَ ُم َما ئُكن ُ
ص ُد ُ
وورد المفردة كرذلك فري سرورة الق رص ،وىري سرورة مكمرة ،ومومروعيا الررئمس ىرو الحردمث عرن القروة األىرم ،وىري يروة
اا  ،في مقابل يممة واحدة ،ىي يممة اإلممان(.)67

ووجو ارتباط المفردة بموموع السورة الرئمس ،ىو التأكمد عمة اعتبار اإلممان ىو الموجو الرئمس لمكنونا
وأما وجو ارتباط المفردة بالمومع الذي ورد

فمو ،فقد ورد

الال ئق موم القمامة ،ثم مسأليم بماذا أجابوا الرسل -عمميم ال

بو حمنيا ،وفي ذلك تسممة لرسول اا -عممو ال

ال دور.

فري سرماق الحردمث عرن بمران يروة اا  حرمن مجمرع

ة والس م  -مع عممو  أن لمس ثمة جوام سمنطقون

ة والس م ،-وتذكمره بمإمة اا  لو.

املطلب اخلامس :الداللة السياقية ملفردة (مهيوٌ).

نون :49[ال رافا ]،
حمث ورد المفردة في أربإة موامع من كتام اا  ،وذلك فري يولرو َ  :كننَج ُن َب ْني أ
ض َم ْك ُج أ
َمثَ ِ
ال الم ْؤلُ ِنؤ
وفي يولو َ  :وَيطُ ُ
وف َعمَ ْي ِ ْم ِغ ْم َم أ
ان لَ ُ ْم َكنَج ُ ْم لُ ْؤلُ أؤ َم ْك ُجون :24[الطرور] ،وورد كذلك في يولو َ  :كن ْ
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1442 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مادة (نً) يف الكرآٌ الهريه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ

ا ْل َم ْك ُج ِ
ون :23[الوايإة] ،وفي يولو ِ  :ف ِكئَاب َم ْك ُجون :78[الوايإة] ومكنون
اا  بيررا فرري كتابررو الإزمررز ،أكثررر مررن مو ررو  ،وىررم :الغممرران الررذمن مطوفررون عمررة المررؤمنمن ،والحررور الإررمن ،والمرروح
فة عمة وزن (مفإول) ،حمث و ر

المحفوظ أو القرآن الكرمم -عمة ال

بمن المفسرمن-ي لمردل ىرذا الو ر

أي إن المو رروفا أع ر ه يررد ثب ر ات ررافيا بيررا ،وثباتيررا عمررة ىررذا الو ر

عمرة الحردوث ،ومرن ثرم الثبرا عمرة ىرذا الحردوث،

ولقررد رد مفررردة (مكنررون) فرري ث ر ث سررور ،ىررن:

ال افا  ،الطور ،والوايإة.
وسررورة ال ررافا سررورة مكمررة ،تإررالج فرري مومرروعيا الررئمس يمررمة الشرررك( ،)68ببنرراء الإقمرردة السررمممة ،وتحقمررق اةستسر م

المطمق ا .)69(

وممكن استنباط وجو تناسم المفردة مرع مومروع السرورة الررئمس ،برالنظر فري دةة

وبالتالي فنن الإقمدة ال حمحة ت ون المرء من الويوع في حبائل الشرك.
ورد

المفرردة ،فرالمكنون ىرو الم ران،

نون :49[ال رافا ] ،فرنن المفرردة
وأما وجو تناسم المفردة مع مومإيا ،وذلرك فري يرول الحرق َ  :كننَج ُن َب ْني أ
ض َم ْك ُج أ
في سماق الحردمث عرن نإرمم أىرل الجنرة ،ومرا وعردوا برو مرن الحرور الإرمن ،المرواتي شربو جمرالين ببرمض النإرام النا رع

البماض ،والمائل إلة ال فرة ،والذي سمحرمو الكافر بسربم إشرراكو مرع اا آليرة أالررى ،وسرمنالو المرؤمن ل رونو عقمدترو مرن
الشرك ،فكان الجزاء مقابل الإمل.
وورد المفررردة كررذلك فرري سررورة الطررور ،وىرري سررورة مكمررة ،تتحرردث فرري مومرروعيا ال ررئمس عررن دةئررل الحررق ودفررع شرربيا

الباطل(.)70

ووجو ارتباط المفردة بموموع السورة الرئمس ،ىو التأكمد عمة أن الحق ة م ونو ومحممو سوى اإلممان باا .

نون
وأما وجو ارتباط المفردة بمومإيا ،وذلك فري يرول الحرق َ  :وَيطُ ُ
نان لَ ُ ْنم َكننَج ُ ْم لُ ْؤلُ أنؤ َم ْك ُج أ
نوف َعمَ ْني ِ ْم ِغ ْم َم أ
[ :24الطور]  ،فقد ورد في سماق الحدمث عن نإمم أىل الجنة كطوا الغممان الحسان عمميم لالدمتيم ،والذمن شبيوا في
حسنيم بالمؤلؤ الم اني لاشارة إلة عظمم يممتيم.
وورد المفرردة كررذلك فرري مومررإمن مررن سرورة الوايإررة ،وىرري سررورة مكمررة ،ومومروعيا الررئمس الحرردمث عررن المرروم اآلالررر،

و دق الدةئل عمة ويوعو(.)71

وممكن استنباط وجو ارتباط المفردة بموموع السرورة الررئمس ،مرن دةلرة المفرردة المإجممرة ،فرالمكنون ىرو الم ران،

وعممو فنن اإلممان باآلالرة م ون سموك المرء ومريمو ،فمجإمو محتسبا كل الطوة لوجو اا الكرمم .

ووجو ارتباط المفردة بمومإيا األول من سورة الوايإة ،وذلك في يولو َ  :كن َْمثَ ِ
ال الم ْؤلُ ِؤ ا ْل َم ْك ُج ِ
نون :23[الوايإرة]،
فمتسررممط المرروء عمررة أن مررن رران مإتقررده مررن الزلررل فسررمكون جرزاؤه مررن جررنس عممررو ،وذلررك باةمتنرران عممررو بنإررمم مكنررون ،لررم
ممسو غمره.

وأمررا وجررو ارتبرراط المفررردة بالمومررع اآلالررر مررن سررورة الوايإررة ،وذلررك بقولررو ِ  :ف ن ِكئَنناب َم ْك ُجننون :78[الوايإررة] ىررو

التأكمد عمة أن مرا جراء برو محمرد مرن كترام عظرمم ،ومرنيج الالرد ،يرد تمرمن كرل مإراني ال رون والحفرظ لمسرموك اإلنسراني القرومم،
وة عجم في ذلك فيو كتام اا الم ان ،بحفظ اا لو من الزلل والالطأ واةنح ار

والتبدمل.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليية عرماٌ وجَاد اليصريات

ومن مجموع الدةة

السمايمة ممحظ الباحثان ما مأتي:
من الفإممة بالمامومة والممرارعمة ،وجراء

(كن) ،بالجممة الفإممة واةسممة ،فجاء
 -1عبر القرآن الكرمم عن لفظة ّ
من اةسممة بالجمع و اسم المفإولي لتإم كل ما مت ور فمو مإنة الستر حسما كان أو مإنوما.

(كن) مإود عمة الجممة اةسممةي ولإل سبم ذلك مرجع إلة أن اةسم مثبر برو المإنرة لمشريء
 -2غالم إسناد القرآن لمفردة ّ
مررن غمررر أن مقتمرري تجرردده( ،)72ومررن غمررر أن مقمررد بررزمن فمررأتي التإبمررر بررو ب ررورة أشررمل وأعررم وأثبر ( ،)73وىررو التإبمررر
األنسر ررم فر رري سر ررماق الحر رردمث عر ررن اةمتنر رران بر ررالنإم ،فتطمر ررم بر ررو نفر ررس المر ررؤمن ،كنحر ررو يولر ررو َ  :كن َْمثَن ِ
ننننال الم ْؤلُن ِ
ننننؤ
ا ْل َم ْك ُج ِ
ون :23[الوايإة].

(كن) في القرآن المكي والمدني عمة حد سواء ،إة أن ورودىا في المكي يد غمم عمرة ورودىرا فري المردني،
 -3ورد مادة ّ
فرردةة المررادة المإجممررة ،والسررمايا الترري ورد بيررا ،ناسررب أن مكررون نزوليررا فرري المرحمررة المكمررة ،حمررث كرران المررنيج
مإنما -بالدرجة األىم  -بت ومم مإتقدا

اإلنسان وت وراتو ويممو.

(كن) ،ممكن استنباط األحكام اآلتمة:
 -4من ال ل النظر في الدةة السمايمة لمادة ّ
* نفي الجناح عمن يام باإلكنان دون الت رمح بالالطبة .

مالمر بمن اليدى والم ل ،ف مجبر اا أحدا عمة االتمار أحدىما دون اآلالر.
* تقرمر حقمقة أن اإلنسان ّ
* بمان أن ما مممره اإلنسان في دره ،سببا لما تإمنو جوارحو من أعمال.

اخلامتة.

وفي نيامة ىذه الدراسة ،المص الباحثان إلة النتائج اآلتمة:

.1
.2

فجرراء

بمإنررة الس ررتر ،مررا ممررمر فرري الررنفس ،الم ررطمة،

تنوع ر دةلررة مررادة (كر ّرن) عنررد أ ررحام المإجمررا
ال ون ،الكيو  ،األغطمة ،وزوجة اةبن أو األخ ،والتي ممكن جمإيا تح

أ ل ىو الستر.

متإددة ،منيا :ما مستتر في النفس ،وما مستتر ببم

أو ثوم ،ومرا ويرة

مادة(كن) في القرآن الكرمم بدةة
ورد
ّ
من حر أو برد ،وبمإنة الغطاء ،والموح المحفوظ ،كما وودر في الحردمث النبروي بمإنرة اةسرتتار ،ومرا مررد الحرر
والبرد من األبنمة والمساكن ،وبمإنة امرأة اةبن وامرأة األخ.

.3

(كن) تطور دةلي ،فبإد أن كان تطمق عمة المإاني الحسمة ،ومنيا :الكيو  ،تطرور إط ييرا عمرة
ط أر عمة مادة ّ

.4

(كن ،كنكن ،نكنك) ،وأن لكل منيا دةلتو الالا ة،
(كن) تقالمم ث ث مستإممة ،وىيّ :
أظير الدراسة أن لمجذر ّ
ومجمإيا أ ل واحد ىو الستر.

.5

المقاربررة لمررادة (كر ّرن) وىرري( :أالفررة ،غشرري ،غطررة ،جر ّرن ،سررتر وحجررم) حمررث تالررتص كررل

مإان مإنومة ومنيا مممر في النفس ،ثم ا طمح عمة أرض م ر أرض الكنانة ،وذلك عمة سبمل المجاز.

سر ّبمن

الد ارسررة المفررردا

مفررردة منيررا بمومررإيا الررذي ورد

فمررو ،وة ممكررن اسررتبدال مفررردة (كر ّرن) بررأي منيرراي لفررارق ديمررق بمررنيم فرري الدةلررة،

فاإلالفاء أعم ،والغشاء أرق ،والغطراء أكثرر الت رايا ،والجرن غالبرا مرا مقتررن بحجرم حاسرة مرن الحرواس ،والسرتر حائرل

مادي ،والحجام ما ي د فمو الستر.
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1442 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مادة (نً) يف الكرآٌ الهريه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.6
.7
.8

ـ

ب ررمغة الفإررل المامرري (أكننررتم) ،والفإررل الممررارع

ورد مررادة (كر ّرن) فرري الق ررآن الك ررمم ب ررمغ مالتمفررة ،فجرراء
(تكن) ،واسم المفإول(مكنون) ،والجمع كنحو(أكنة وأكنان) ولكل منيا دةةتو الالا ة بو.
ّ

أشار الدراسة إلة الدةلة ال رفمة المستفادة من تنوع
حسما كان أو مإنوما.

بمن

(كن) وىي :عموم ما مت ور فمو مإنرة السرتر،
مغ مادة ّ

الد ارسرة الدةلرة النحومرة المسرتفادة مرن مرادة (ك ّرن) فري القررآن ،فمرا جراء منيرا ب رمغة الفإرل الممرارع فقرد دل

عمة تجدد عمممة اةكتنان ،بال

ما من جاء منيا ب مغة الفإل المامري فقرد دل عمرة تحقرق ويروع الفإرل ،وأمرا

ما جاء عمة ىمئة اةسم فقد دل عمة الثبو من غمر تجدد.
.9

(كن) في القرآن الكرمم في سمايا
جاء مادة ّ
أ  .ما مممر في النفس.
م .ما متالذ مسكنا من الكيو

مالتمفة ممكن إجماليا عمة النحو اآلتي:

وغمرىا.

ج .ما محجم المرء عن اتباع الحق.
د .ما و

بالم ان في القرآن الكرمم ،كنحو الغممان المالمدون ،والحور الإمن ،والكتام الإظمم.

الئوصيات:

مو ي الباحثان في نيامة ىذا البحث ،طمبة الإمم والمالت من بالدراسا

القرآنمة بالإنامة بالدراسا

الدةلمة ،والتي

تإد رافدا أساسما من روافد اإلعجاز البماني ،كما ومو مان بمزمد اعتناء بالدةلرة ال ررفمة أللفراظ القررآن الكررمم ،وة سرمما
أنيا تإد الركن األساس في الدراسا

الدةلمة والسمايمة .

ونسأل اا الإظمم أن متجاوز عما في الإمل من المل ،ومغفر الزلل ،والحمد ا رم الإالممن .

اهلوامش.
( )1الحسمن بن محمد األ فياني (
1412ه ،ج ،1ص.54

( )2عم رري ب ررن إس ررماعمل اب ررن س ررمده (
1996م( ،ط ،)1ج ،1ص.36

502ه1108 /م) المفردات ف غريب اليرآن ،تحقمق:

فوان الداودي ،دمشق ،دار القمرم،

458ه1065/م) المخصنننص ،تحقم ررق :المم ررل إبر رراىمم جف ررال ،بم رررو  ،دار إحم رراء التر ر ارث،

( )3الفراىمدي ،لعين ،ج ،5ص .281ومنظر كذلك :األزىري ،ئ ذيب المغة ،ج/9ص .334ومنظر كذلك :الجوىري ،الصحاح،6 ،
ص .2189ومنظر كذلك :ابن منظور ،لقان العرب ،ج ،13ص.361

( )4الفارابي ،معجم ديوان العرب ،ج ،3ص .95ومنظر كرذلك :إسرماعمل برن حمراد الجروىري (

393ه1002/م) الصنحاح ئناج

المغة وصحاح العربية ،تحقمق :أحمد الإطار ،بمرو  ،دار الإمم لمم ممن1407( ،ه( ،)1987-ط ،)4ج ،6ص.2188

( )5الفراىمدي ،الإمن ،ج ،5ص.281

( )6الفراىمدي ،العين ،ج ،5ص .282ومنظر كذلك :الفارابي ،معجم ديوان األدب ،ج ،3ص.61
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليية عرماٌ وجَاد اليصريات
711ه1311/م) لقنننان العنننرب،

( )7األزىررري ،ئ نننذيب المغنننة ،ج ،9ص .335ويجظنننر كنننذلك :محمررد بررن مكرررم بررن منظررور( ،
بمرو  ،دار ادر1414 ،ه( ،ط ،)3ج ،13ص.361

( )8أبررو حمرران محمررد بررن موس ر

745ه1344 ،م) ،ئحفننة األريننب بمننا ف ن الي نرآن مننن الغريننب ،تحقمررق :سررممر

األندلسرري( ،

المجذوم المكتم اإلس مي1403( ،ه1983-م)( ،ط ،)1ج ،1ص.271

( )9إس ررحاق ب ررن مر ررار الش ررمباني (

206ه821/م) ،الجنننيم ،تحقم ررق :إبر رراىمم األنب رراري ،الق رراىرة ،اليمئ ررة الإام ررة لش ررؤون المط ررابع

األممرمة1974 ،م ،ج ،3ص.145

( )10الالمم ررل ب ررن أحم ررد الفراىم رردي (

170ه786/م) ،العنننين ،تحقم ررق :إبر رراىمم الس ررامرائي ،دار ومكتب ررة ىر ر ل ،ج ،5ص.281

ومنظر كذلك :إسحاق بن إبراىمم الفارابي (

350ه961/م) ،معجم ديوان األدب ،تحقمق :أحمد مالتار عمرر ،القراىرة ،دار

الشإم2003 ،م ،ج ،3ص . 134ويجظر كذلك :أبو من ور محمد بن أحمد األزىرري (

تحقمق :محمد عوض مرعم بمرو  ،دار إحماء التراث2001( ،م)( ،ط  ،)8ج ،9ص335

370ه980 /م) ،ئ ذيب المغة،

( )11الفراىمرردي ،الإررمن ،ج ،5ص .282ومنظررر كررذلك :محمررد بررن أبرري بكررر الررازي ( 666ه1267 /م) ،مخئننار الصننحاح ،تحقمررق:
موسر

الشرمم محمرد1420( ،ه1999-م) ،بمررو  ،المكتبرة الإ ررمة1999 ،م( ،ط ،)5ج ،1ص . 274ويجظنر كنذلك :أحمررد

ابن محمد الفمومي ( 770ه 1368/م) ،المصباح المجير ف غريب الشرح الكبير ،بمرو  ،المكتبة الإمممة ،ج ،2ص.542
( )12الفارابي ،معجم ديوان العرب ،ج ،3ص .134ومنظر كذلك :األزىري ،ئ ذيب المغة ،ج ،9ص.335
( )13أحم ررد ب ررن ف ررارس القزومن رري (

395ه1004/م) معجننننم مينننناييس المغننننة ،تحقم ررق عبدالسر ر م ى ررارون ،بم رررو  ،دار الفك ررر

(1399ه) ،ج ،5ص123بت ر .

( )14محم ررد حس ررن جب ررل( ،

1436ه2015/م) ،المعجنننم اتشنننئياق المؤصنننل أللفننناظ الينننرآن الكنننريم ،ج ،4ص ،1928ط،1

(2010م) مكتبة اآلدام ،القاىرة ،بت ر .

( )15أحمد الزمادا
بت ر .

وآالرون ،المعجم الوقيط ،القاىرة ط(دار الدعوة) ،مجمع المغة الإربمة ،لم تذكر سنة الطباعرة ،ج ،2ص802

( )16جبل ،المعجم اتشئياق  ،ج ،4ص ،1928بت ر .
( )17الزمررادا

آالرررون ،المعجنننم الوقنننيط ،ج ،2ص .802ومنظررر كررذلك :أحمررد مالتررار عمررر وآالرررون (

1424ه2003 ،م)،

معجم المغة العربية المعاصرة ،عالم الكتام1429( ،ه2008-م)( ،ط ،)1ج ،3ص.1964
( )18أبو الفتح عثمان بن جني المو مي ( 392ه1001/م) الخصا ص( ،اليمئة الم رمة الإامة لمكتام)( ،ط ،)4ج ،2ص.136
( )19عب رردالرحمن ب ررن أب رري بك ررر الس ررموطي (

911ه1505 ،م) المزمنننر فننن عمنننوم المغنننة ،ج ،1ص ،275تحقم ررق :فر رؤاد عم رري

من ور ،بمرو  ،دار الكتم الإمممة1418( ،ه1998-م)( ،ط ،)1ج ،1ص.275

( )20الفراىمدي ،العين ،ج ،5ص.281
( )21األزىري ،ئ ذيب المغة ،ج ،9ص.334
( )22األزىري ،ئ ذيب المغة ج ،9ص.335

( )23محمد بن محمد بن عبدالرزاق الزبمدي 1205 ( ،ه1790/م) ئاج العروس من جوامر الياموس ،ط(دار اليدامة) ،ج ،36ص.67

( )24األزىري ،ئ نذيب المغنة ،ج ،9ص .334وتجردر اإلشرارة إلرة أن الغررمم تطمرق عمرة المردمن كمرا تطمرق عمرة الردائن باعتب ر ر ر راره
ال م المدمن.

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1442 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مادة (نً) يف الكرآٌ الهريه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ

( )25الزبمدي ،ئاج العروس ،ج ،27ص ،376بت ر

( )26محمد حسن جبل ،المعجم اتشئياق المؤصل ،ج ،4ص ،2261بت ر .
( )27األ ررفياني الحس ررمن ب ررن محم ررد (
1412ه( ،ط )1ج ،1ص.727

502ه) المفنننردات فننن غرينننب الينننرآن ،تحقم ررق:

ررفوان ال ررداوي ،دمش ررق ،دار القم ررم،

( )28األ فياني ،المفردات ،ج ،1ص.727
( )29األ فياني ،المفردات ،ج ،1ص.727
( )30أبررو حمرران محمررد بررن موس ر

األندلسرري (

745ه) ئحفننة األريننب بمننا ف ن الي نرآن مننن الغريننب ،تحقمررق :سررممر المجررذوم،

المكتم اإلس مي 1403ه1983/م( ،ط )1ج ،1ص.271

( )31األ فياني ،المفردا  ،ج ،1ص.727
( )32المدمني محمد برن عمرر(

581ه) المجمنوع المغينث فن غريبن الينرآن والحنديث ،تحقمرق :عبردالكرمم الإزبراوي ،جردة ،دار

المدني لمطباعة1406 ،ه1986/م(ط ،)1ج ،3ص.80

( )33المدمني ،المجموع المغمث ،ج ،3ص.81
( )34أبررو السررإادا

الشررمباني المبررارك بررن محمررد(

الإمممة 1399ه1979/م ج ،4ص.206

606ه) الج ايننة ف ن غريننب الحننديث واألثننر ،تحقمررق :طرراىر ال رزاوي ،المكتبررة

( )35ابن فارس ،معجم مياييس المغة ،ج ،2ص ،202بت ر .
( )36األ فياني ،المفردات ،ج ،1ص.289

( )37ابن فارس ،مجمل مياييس المغة ،ج ،4ص.425
( )38األ فياني ،المفردات ،ج ،1ص.607
( )39اآللوسي ،روح المعاج  ،ج ،1ص.138
( )40اآللوسي ،روح المعاج  ،ج ،7ص ،242بت ر .
( )41ابن فارس ،معجم مياييس المغة ،ج ،4ص.429
( )42األ فياني ،المفردات ،ج ،1ص.609
( )43األزىري ،ئ ذيب المغة ،ج ،10ص ،268بت ر .
( )44األ فياني ،المفردات ،ج ،1ص ،203بت ر
( )45ابن فارس ،مياييس المغة ،ج ،3ص.132
( )46األ فياني ،المفردات ،ج ،1ص ،396بت ر .
( )47ابن فارس ،مياييس المغة ،ج ،2ص.143
( )48األ فياني ،المفردات ،ج ،1ص.219
( )49الإسكري ،معجم الفروق المغوية ،ج ،1ص. 176
( )50لمث داوود سممان ،مادة (ع ل م) في القرآن د ارسرة فري

رورىا البنائمرة ودةةتيرا ومراتبيرا ،مجمنة آداب ذي قنار ،جامإرة ذي

يار ،المجمد 1الإدد2010 ،2م ،ص 2بت ر .

( )51الطاىر محمد بن محمد ابن عاشور1393 ( ،ه1973 ،م) ،الئحرير والئجوير ،الدار التونسمة لمنشر1948 ،م ،ج ،2ص.354
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليية عرماٌ وجَاد اليصريات
( )52سمد يطم (

1385ه1966/م) ،ف ظالل اليرآن ،بمرو  ،دار الشروق1996 ،م (ط ،)25ج ،1ص ،28بت ر

( )53حسمن بن عمي الزومي ،بحث محكم بإنوان :محور الوحدة الموموعمة لسورة البقرة :دراسة في مقا د السور ،مجمة مجمنع،
جامإة المدمنة الإالممة ،عدد  ،13لإام  ،2015ص ،262بت ر .

( )54أحمد حسن حسمن أبو عنامة ،مرن أبنمرة جمروع القمرة أفإمرة وفإمرة د ارسرة دةلمرة فري مروء الرنظم القرآنري ،المجمنة العممينة،
كممة المغة الإربمة بأسموط ،المجمد  ،3الإدد 2012 ،31م ،ص.54

( )55محمر ررد بر ررن عمر ررر ال ر ررازي (
ص 505بت ر .

( )56أحمد بن موس

606ه1209 /م) ،مفننننائيغ الغيننننب ،بمر رررو  ،دار إحمر رراء الت ر رراث1420 ،ه( ،ط ،)3ج،12

السممن الحمبري756 ( ،ه1355/م) ،الدر المصنون فن عمنوم الكئناب المكجنون ،تحقمرق :أحمرد الالرراط ،دمشرق،

دار القمم ،ج ،4ص.576

( )57ابن عاشور ،الئحرير الئجوير ،ج ،7ص ،179بت ر .
( )58شرريام الرردمن محمررود اآللوسرري( ،

1270ه1853 /م) ،روح المعنناج ف ن ئفقننير الي نرآن والقننبع المثنناج  ،تحقمررق :عمرري

عطمة ،بمرو  ،دارالكتم الإمممة1415 ،ه( ،ط ،)1ج ،3ص ،185بت ر .

( )59سمد يطم ،ف ظالل اليرآن ،ج  ،2ص ،1016بت ر .
( )60سمد يطم ،ف ظالل اليرآن ،ج ،4ص ،2208بت ر .
( )61سمد يطم ،ف ظالل اليرآن ،ج ،4ص ،2257بت ر .
( )62سمد يطم ،ف ظالل اليرآن ،ج ،5ص ،3105بت ر .
 )63محمد

الح طباش ،رقالة ماجقئير بعجوان" :قورة فصمت دراقة بياجية " ،كممة المغرة الإربمرة ،جامإرة أم القررى1422 ،ه،

ص ،111بت ر .

( )64الرازي ،مفائغ الغيب ،ج ،24ص ،570بت ر .
( )65سمد يطم ،ف ظالل اليرآن ،ج ،5ص ،2625بت ر .
( )66محمرود عبررداا عبررد المررنإم ،بحررث محكررم بإنروان :ال ر ح واإل ر ح كمررا ت رروره سررورة النمررل ،د ارسررة مومرروعمة  ،مجمننة
حوليات ،كممة اآلدام ،جامإة عمن شمس ،مجمد 2015 ،66م ،ص .271

( )67سمد يطم ،ف ظالل اليرآن ،ج ،5ص ،2674بت ر .
( )68سمد يطم ،ف ظالل اليرآن ،ج ،5ص.2980
( )69مثقال أحمد عربما  ،بحث محكم بإنوان :األلفاظ الفرمدة في سورة ال رافا  :د ارسرة دةلمرة مومروعمة ،مجمنة دراقنات عمنوم
الشريعة والياجون ،الجامعة األردجية ،مجمد ،44عدد 2017( ،2م) ،ص  ،249بت ر .
( )70أحمررد بررن محسررن الإبمرردي ،رسررالة ماجسررتمر بإن روان :الئجاقننق الموضننوع ف ن قننورة الواقعننة ،كممررة الرردعوة وأ ررول الرردمن،
جامإة أم القرى1435( ،ه2014-م) ،ص ،78بت ر .

 ) )71سمد يطم ،ف ظالل اليرآن ،ج ،6ص ،3461بت ر .
( )72عبررد القرراىر بررن عبررد الرررحمن الجرجرراني( ،

471ه1078 /م) دت ننل اجعجنناز ،تحقمررق :ماسررمن األمرروبي ،المكتبررة الإ ررمة،

الدار النموذجمة( ،ط ،)1ج ،1ص ،181بت ر .

( )73فامل السامرائي ،معاج األبجية الصرفية ،عمان ،دار عمار1428 ،ه( ،ط ،)2ص ،9بت ر .
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2021/1442 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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