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serius menekuni satu perkara akhirnya sampai juga ke tujuannya”. 
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 اإلهداء
 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

احلاجة.  "بدرية النساء"احلاج وأم ي  "حممد مهران"فضيلة الوالدين احملبوبني، ليب  .1
 اللهم اغفر هلما وارمحهما كما رب ياين صغريا.

 وحممد يصرف أانندا؛ ندى زهرة وزوجها وأوالدمها "مصلحة النظيفةأخيت الكبرية  .2
. "ماضاينى عائشة سلسابيال، ونيال فاطمة ر لياء، حممد علي يوسف، نشو أو 

 جزاكم هللا أبحسن اجلزاء يف الدنيا والخرة.
"حممد أسراري" ومجيع أسريت. جزاكم هللا أبحسن اجلزاء يف املغفور له أخي الكبري  .3

 الدنيا والخرة.
جته وذريته، غادينج وزو  "كياهي احلاج حممد حيىي"مريب  روحنا املغفور له  .4

كياهي احلاج "وزوجته وذر يته، املغفور له  "كياهي احلاج حممد بيضاوي مصلح"
وزوجته  "كياهي احلاج فخر الرازي"بولوالوانج وزوجته وذريته، و "أنوار نور

 وذريته. نفعنا هللا هبم وبعلومهم يف الدارين آمني.
دهبا. عسى هللا أن مجيع أساتيذي وأستاذايت العزاء يف قسم اللغة العربية وأ .5

 جيزيهم أبحسن اجلزاء يف الدنيا والخرة.
جزاكم هللا أبحسن اجلزاء يف الدنيا  مجيع أصحايب يف قسم اللغة العربية وأدهبا. .6

 والخرة.
اللهم إان مجيع أصحايب يف املعهد السلفي أنوار اهلدى كارانج بسوكي ماالنج.  .7

 نسألك علما انفعا ورزقا طيبا وعمال متقبال.
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احلمد هلل املنفرد ابإلعدام واإلجياد، املنزه عن شوائب النقص والضداد، وأشهد 
أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له القدمي املخالف ملا عداه من الكائنات، الباقي 

سيدان حممدا عبده ورسوله الصادق المني،  وهالك من عداه من املخلوقات، وأشهد أن  
بليغه من رب العاملني، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه جواهر املبلغ كل ما أمر بت

 املعارف، وأزهار رايض الفصاحة واملعارف. أما بعده.
اللفظ يف نظومن    اختيارقد مت ت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت العنوان "

" الستيفاء شروط إبراهيم اللقاين )دراس  أسلمبي ( شيخالتمحيد لل جمهرةتتا  
لنهائي واحلصول على درجة سرجاان يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم االختبار ا

االنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. فيقول الباحث شكرا 
 احلماسة واملساعدة يف إمتام هذا البحث اجلامعي. وخصوصا إىل: أعطىجزيال لكل من 

ار  املاجستري مدير جامعة موالان مالك إبراهيم فضيلة الستاذ الدكتور عبد احل .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 .فضيلة الدكتور شافية املاجستري عميدة كلية العلوم اإلنسانية .2
 .فضيلة الدكتور حليمي زهدي املاجستري رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا .3
 لكادمية واملشرففضيلة الدكتور احلاج أمحد مزكي املاجستري املشرف يف الشؤون ا .4

 يف كتابة هذا البحث اجلامعي، عسى هللا أن جيزيه أبحسن اجلزاء يف الدنيا والخرة.
العزاء يف قسم اللغة العربية وأدهبا، عسى هللا أن جيزيهم  أستاذايتي و أساتيذمجيع  .5

 أبحسن اجلزاء يف الدنيا والخرة.
مي بدرية النساء احلاجة، ومجيع فضيلة الوالدين احملبوبني، ليب حممد مهران احلاج وأ .6

 حسن اجلزاء يف الدنيا والخرة. أبم هللا كأسريت. جزا 
 يف قسم اللغة العربية وأدهبا. مجيع أصحايب .7
 مجيع أصحايب قد أعطوين احلماسة واملساعدة يف إمتام هذا البحث اجلامعي. .8
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ى هللا أن . عسيف الدنيا واآلخرة أقول شكرا جزيال لكم وجزاكم هللا أبحسن اجلزاء
 ينفع علومنا وهذا البحث خصوصا للباحث وعموما للقراء والراغبني يف الدب العريب.
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 نستخلص البحث
م اللقاين إبراهي شيخالتوحيد لل جوهرةاللفظ يف منظومة كتاب  اختيار. 2020 عبد هللا أسراري.

)دراسة أسلوبية(. البحث العلمي، قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية العلوم 
 اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 دكتور احلاج أمحد مزكي، املاجستري:  نشرف
 التوحيد. السلوب جوهرة اللفظ. اختيار:  ساسي األالكلمات 
 
ال سي ما يف  صنع فن  الديب، خاصة يف الشعر. العناصر مهم  يف  أحد اللفظ  هو اختيار 

. حنو اناللفظ واملعىن متنوع استخدامالشعر العريب، لن اللغة العربية من أغىن لغات العامل يف 
اللفظ يتناسب  استخداما. من خالل تنو عها، كيف املؤلف يضع الرتادف واملشرتك اللفظي وغريمه

بتكار اكل مؤلف هلم   اللفظ يصري مسة وشخصية للمؤلف. اختيار استخدام. احكام ابلسياق واملعىن
 يف تعبري فكرته يف الفن الديب.

إبراهيم اللقاين يعين كتاب  شيخاللفظ ينظر من أحد حماوالت ال اختيار استخداماحكام 
هذا  لفظ.ال اختيارميلة السلوب وغىن جبالتوحيد. هذا الكتاب يكتب بشكل املنظومة  جوهرة

يعطي التبيني املختصر وال يلحق ضررا  إبراهيم اللقاين شيخالالكتاب يكتب بشكل املنظومة لن  
ذا الكتاب مصدر البياانت هذا الكتاب يبحث عن عقائد أهل السنة واجلماعة. صار ه ابلفهم.

 يف هذا البحث. الساسية
وملعرفة  التوحيد جوهرةكتاب   اللفظ يف منظومة اختيار أنواع أهداف هذا البحث هي ملعرفة

التوحيد. هذا البحث هو البحث الكيفي  جوهرةالعالقة بني اللفظ واملعىن يف منظومة كتاب 
طريقة الواثئق. أما  تستخدمالوصفي يستخدم دراسة املكتبية. وطريقة مجع البياانت يف هذا البحث 

 بية.دراسة أسلو حتليل طريقة حتليل البياانت يف هذا البحث تستخدم 
اللفظ يف منظومة   اختياربياانت من حتليل  والستون سابعالنتائج هذا البحث هي وجد 

التوحيد. أما تفصيله هو الساد  والعشرون بياانت مبوضوع "اللفاظ املقاربة يف املعىن  جوهرةكتاب 
"، وست  ثالثون بياانت مبوضوع "اللفاظ اليت تدل  على املشرتك اللفظياخلامس والأو الرتادف"، و 

"اللفاظ  استخدامدل  على مقتضى احلال". وال جيد الباحث تبياانت مبوضوع "اللفاظ اليت 
 املتقابلة يف املعىن أو التضاد " و"املعر بة" فيها.
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ABSTRACT 

Asrori, Abdulloh. 2020. Preference of Word in Poem of the book Jauhar At-Tauhid of Priest 

Ibrahim Al-Laqqani (Stylistics Studies). Minor Thesis (Skripsi) Department of Arabic 

Language and Literature, Faculty of Humanities, State Islamic University Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

Advisor  : Dr. KH. Akhmad Muzakki, M.A. 
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 Preference of word is one of the most important elements in the making of a literary 

work, especially poetry. Especially in Arabic poetry, Arabic itself is a language rich in word and 

meaning. For example, synonymy, homonymy, and others. Of this diversity, authors can place the 

use of words according to their context and meaning. The correct use preference of word would 

become both an identity and a character for an author. Every author has his own creative power to 

express his thoughts in his literature. 

 The correct use of this preference of word can be seen from one of the works of priest 

Ibrahim Al-Laqqani, the book Jauhar at-Tauhid. It was written in the form of a poem that was a 

beautiful figure of speech and was rich in preference of word. It is written in poem because priest 

Ibrahim Al-Laqqani wants to explain briefly and does not cause impaired understanding. This 

book deals with doctrine Ahlussunnah wal Jama’ah. It is the primary source of this study. 

 The purpose of this study is to know the various preference of words in the poem of the 

book Jauhar at-Tauhid, and to know the correlation of words and meaning in the poem of the 

book Jauhar at-Tauhid. This study is a descriptive qualitative study using literature studies. The 

data gathering technique in this study uses documentary techniques. The data analysis techniques 

of this study use a stylistic analysis of studies. 

 The results of this study have been found by 67 data to preference of word in the poem of 

the book Jauhar at-Tauhid, among them 26 data on synonymy, 35 data on homonymy, and 6 data 

on law of the situation (muqtadhol hal). And no data found on the use of antonyms and mu 

'arrobah in it. 
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ABSTRAK 
Asrori, Abdulloh. 2020. Preferensi Kata dalam Nadzoman Kitab Jauhar At-Tauhid Karya 

Imam Ibrahim Al-Laqqani (Kajian Stilistika). Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, 

Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : Dr. KH. Akhmad Muzakki, M.A. 

Kata Kunci : Preferensi Kata, Jauhar At-Tauhid, Stilistika. 

 

 Preferensi kata merupakan salah satu unsur yang penting dalam membuat sebuah karya 

sastra, terutama puisi. Terlebih lagi dalam puisi arab, yang mana bahasa arab sendiri merupakan 

bahasa yang kaya akan keanekaragaman penggunaan kata dan makna. Misalnya, Sinonim, 

Polisemi, dan lain-lain. Dari keanekaragaman itulah, bagaimana pengarang bisa menempatkan 

penggunaan kata sesuai dengan konteks dan maknanya. Ketepatan penggunaan preferensi kata 

akan menjadi identitas maupun karakter tersendiri bagi seorang pengarang. Setiap pengarang 

memiliki daya kreatifitas masing-masing dalam mengungkapkan idenya dalam karya sastra 

masing-masing. 

 Ketepatan penggunaan preferensi kata ini bisa dilihat dari salah satu karya syekh Ibrahim 

Al-Laqqani yakni kitab Jauhar At-Tauhid. Kitab ini ditulis dalam bentuk nadzoman yang indah 

akan gaya bahasa dan kaya akan preferensi kata. Kitab ini ditulis dalam bentuk nadzoman sebab 

syekh Ibrahim Al-Laqqani ingin memberikan penjelasan yang ringkas dan tidak menimbulkan 

rusaknya pemahaman. Kitab ini membahas mengenai akidah-akidah Ahlussunnah wal Jama’ah. 

Kitab inilah yang menjadi sumber data primer dalam menulis penelitian ini. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui macam-macam preferensi kata dalam 

nadzoman kitab Jauhar At-Tauhid, dan untuk mengetahui hubungan kata dan makna dalam 

nadzoman kitab Jauhar At-Tauhid. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif 

menggunakan kajian kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik dokumenter. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis kajian stilistika. 

Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan 67 data mengenai preferensi kata dalam 

nadzoman kitab Jauhar At-Tauhid, diantaranya 26 data tentang Sinonim, 35 data tentang Polisemi, 

dan 6 data tentang Muqtadhol Hal. Dan tidak ditemukan data mengenai penggunaan Antonim dan 

Mu’arrobah didalamnya. 
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 األول البا 
 نقدن 

 
 خلفي  البحث .أ

العناصر مهم  يف صنع فن  الديب، خاصة يف الشعر. ال   اختيار اللفظ  هو أحد 
اللفظ واملعىن  استخدام، لن اللغة العربية من أغىن لغات العامل يف سي ما يف الشعر العريب

التضاد واملعرب ومقتضى احلال وغريهم. من متنوعان. حنو الرتادف واملشرتك اللفظي و 
اللفظ يتناسب ابلسياق واملعىن.  استخدام، كيف املؤلف يضع خالل تنو ع اللغة العربية

بتكار يف وشخصية للمؤلف. كل مؤلف هلم ا مسةاختيار اللفظ يصري  استخداماحكام 
 تعبري فكرته يف الفن الديب.

عىن. بسبب ذلك، املني يف اللغة. اللفظ وعاء من اللفظ واملعىن عنصرين مهم
اللغة تتكون من اللفظ اجلي د هو اللفظ يستعمل ملعىن املوافق والسديد. اللغة العربية هي 

اللفظ ىف املعىن. قال إدريس ميمون،  اختيار يضبط جدا يفأهل العرب اللفظ واملعىن. و 
معلم عظيم يف علم اللغة العربية يف جامعة السلطان موالاي سليمان، أن العالقة بني اللفظ 

 واملعىن كالعالقة بني اجلسد والروح.
أو معىن  يمعىن املعجم يف اللفظ يشمل منمعىن. يف أوله، معىن  له كل ألفاظ

اللفظ يف سياق يكون سيظهر إذا  لكن يف استعماله. قطمعىن التصوري ف وأ احلقيقي
سياق  يكون يف هلفظمثال حنن مل نعرف معىن لفظ "يد" قبل  اجلملة أو سياق احلالة.

)توفيق الرمحن،  يقال أن معىن اللفظ عام  وخشن وغري ظاهرس. بسبب ذلك، اجلملة
يتمولوجيا اإلتشمل إىل . العالقة بني اللفظ واملعىن يف علم اللغة اليت (89، ص. 2008

والتنافر  شتمالواال والرتادف والتضاد   والبوليسيمسعلم أصول الكلمات واهلومونيمي  أو
 .(81-65، ص. 2008)توفيق الرمحن،  واجملاز
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بن اعند عبد العزيز . الدب الفن الديبيف كتابة  هو عنصر مهم   اللفظ اختيار
ويهذب اخللق ويدعو اىل الفضيلة ويبعد  حممد فيصل هو كل شعر أو نثر يؤثر ىف النفس

حيتاج  الفن الديبالسلوب يف  .(26، ص. 2011)مزكي،  عن الرذيلة أبسلوب مجيل
يكون لكي  السديد اللفظ اختيارجيب أن يفهم  الديب اللفظ. اختيارإىل الفهم على 

 السلوب يف فن أدبه ليسهل القارئ والسامع.
شعر ال حنو ،فن  الديبالالكرمي و  يف القرءان جدتو  ةكثري   اللفظ اختيارظواهر 

. يف اللغة فن الديبالعرب يف للكاتب لت الكلمة السديدة اختيارهو اللفظ  اختيار. نثرالو 
حىت ال يظهر  رتجم إىل اللغة اإلندونيسية إىل معىن واحداللفاظ تبعض  تالعربية، كان

حنن جنب العربية إىل اللغة الجنبية اللغة  ألفاظ ترجميف عملية  .اللفاظبني  ختالفاال
صناعة والتسلط على  )اللغة الجنبية( واللغة اهلدف )اللغة العربية( صلن نعرف اللغة الأ

 الرتمجة جي دة.
 ةوظاهر  ةسهلب أن تبل غ اللغة تكون لكي اللفظ تستعمل لألدابء اختيارعملية 

 وكذالك الديب. هفهمو  الفن الديب متعل  يف اللغة تسهل للطالب تلك . ةمكتنز و 
 لغة اهلدفصل و عرف لغة اليجيب أن  . الديباحلقيقي كثريا يقرأ كتب اللغة العربية

اللفظ يف علم  اختياربقواعد اللغة العربية.  سلوبالاللفظ و  اختياريوافق  لكي أيضا
 لتضاد  اواملشرتك اللفظي و  أو الرتادف لفاظ املقاربة يف املعىنسلوب الذي يشمل من الال

 .(47، ص. 2009)مزكي،  واملعر بة ومقتضى احلال
هو عبد العمدد برهان إبراهيم اللقاين. و  شيخالتوحيد يكتب لل جوهرةكتاب 

اللقانة هي أحد  لكي اللقاين.االدين إبراهيم ابن حسن ابن علي ابن عبد القدو  امل
العلم  ببسطاملشهور  اإلسالم شيخوالعابد و  ن مصر. هو العامل العالمة العظيمالقرية م

فتوى  يف علم احلديث وعلم احلكم. كل  مشكلة تعاد إليه وكل  وعمق الفهم خاصة 
 هو حيرتم وخياف للمجتمع حىت ال يكون أن يشجع الكالم به إال قليال .يقبل منهوحكم 

 (.387، ص. 2010)جميب الرمحن، 
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يف  عبية العاليةالتوحيد يبحث عن علم العقائد. هذا الكتاب له الش جوهرةكتاب 
 ةلغته سهل تقريرات. لنالاحلاشية و  طبقة العلماء حىت يعطون الشرح مث الشرح يعطى

ي شعر بو احلسن الأعلى رأي  بىنييف هذا الكتاب  ملاحل. ومادة ةومكتنز  ةر وخمتص
لغته سلوب مجيل و أب ركبت االتوحيد لهن جوهرةاختار الباحث منظومة كتاب املختار. 

 .(xv، ص. 2010)جميب الرمحن،  ةومكتنز  ةتصر خمو  ةسهل
اللفظ يف  اختيار" اختار الباحث موضوع البحث ،نظرا من البيان السابق

هذا  لن   .إبراهيم اللقاين )دراس  أسلمبي (" شيخالتمحيد لل جمهرةنظومن  تتا  
 اللفظ. اختيار حنوالكتاب يكتب أبسلوب مجيل 

 
 أسئل  البحث . 

 هلذا البحث كما يلي: ز الباحث إىل أسئلتنياء على خلفية البحث فرك  بن
 اين؟إبراهيم اللق   شيخالتوحيد لل جوهرةاللفظ يف منظومة كتاب  اختيارما أنواع  -1
إبراهيم  شيخالتوحيد لل جوهرةيف منظومة كتاب  العالقة بني اللفظ واملعىنما  -2

 اين؟اللق  
 

 أهداف البحث .ج
 :ث هيف هذا البحاهدأف نظرا إىل أسئلة البحث السابقة

إبراهيم  شيخالتوحيد لل جوهرةاللفظ يف منظومة كتاب  اختيارأنواع  ملعرفة -1
 .ايناللق  

إبراهيم  شيخالتوحيد لل جوهرةيف منظومة كتاب  العالقة بني اللفظ واملعىن ملعرفة -2
 .ايناللق  
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 فمائد البحث .د
 مها فوائد النظرية وفوائد هذا البحث. يففائدتني نقسم الباحث على يس

 يقي ة. وسيأيت بياهنما تفصيليا:الت طب
 الفوائد النظرية -1

 .اللفظ اختيارخاصة نظرية  دراسة السلوب زايدة املعارف عنل (أ
 .ب العريب خاصة يف دراسة السلوبلتطور العلم ىف جمال اللغة والد (ب

 الفوائد الت طبيقي ة -2
 للباحث (أ

 .اللفظ اختيار نظرية ستخدامطيع الباحث أن حتلل الشعر ابيست (1
اللفظ خاصة يف حتلل منظومة   اختيارعن  واملعرفةالفهم  الباحث يعز ز (2

 .التوحيد جوهرةكتاب 
 للمجتمع (ب

 اختيارنظرية  ستخداماب كاملرجع للباحثني القادمني يف حتلل الشعر (1
 أو غريه. العلمي للبحث اللفظ

اللفظ يف منظومة   اختياركالوسيلة اليت تساعد على وصف مظهر  (2
 .التوحيد جوهرةكتاب 

 
 دراسات السابق ال .ه

اللفظ واجلملة يف الغناء "كن أنت" حلمود  اختيار، "إيلني كلوداي راسيلني -1
 اختياراللفاظ اليت تدل على  حبث هذا البحث عن"، اخلضر )دراسة أسلوبية(

اجلملة  اختياراللفظ يف الغناء "كن أنت" حلمود اخلضر واجلمل اليت تدل على 
 اختيارمن  أما نتائج هذا البحث هييف الغناء "كن أنت" حلمود اخلضر. 

دل  على الرتادف وهو جارى وتنافس، قل د وضاهى، لفاظ تاللفظ وجدت ال
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على املشرتك اللفظ وهو اللفاظ تدل  يسمو وتعاىل. و و حاز وانل،  ،بدا ورأى
على مقتضى اللفاظ تدل  وهو ظن . و  التضاد  قلب وظن. واللفظ يدل  على 

 كن أنت منان هنا يف القلب تالال"،  جوهرةملة "من اجل جوهرةاحلال وهو 
سم وهو نكرة ملة وجدت من اإلاجل اختيار ومن اجلملة "كن أنت تزدد مجاال".

مسية وهي "ذاك مجالنا" و"ذاك يقيين"، واجلملة الفعلية عرفة، واجلملة اإلوم
نشائية "كن أنت تزدد مجاال". وهذا من قل دت ظاهر ما فيهم"، واجلملة اإل"

السلوب لغناء كن أنت لظهور جتانس  استخداميف  لفظومالئمة ال ياراخت
 صويت.

اللفظ يف أبيات "مولد شرف الانم" )دراسة  اختيار" ،تيار رمحة رمضاين -2
اللفظ يف  اختياراللفاظ اليت تدل على  حبث هذا البحث عن"، أسلوبية(

مولد شرف  عالقة بني اللفظ واملعىن يف أبياتالأبيات مولد شرف الانم و 
رف الانم شاللفظ يف أبيات مولد  اختيارأما نتائج هذا البحث هي الانم. 

ها. إذا كان استخداميعين احلب الذي يرادفه العشق واهلوى. ولكنها ختتلف يف 
اللفظ "احلب" أو "احملبة" يليه الدهشة حىت يكون يتم إحضارها احلب حىت 

استعداد للسفر بعيدا عن ى املوت، وفقدت عقله، وكدواء من اجلرح، وعل
من احلب، واحلب لكتم، احلب والضوء. إذا كان اللفظ "العشق" يليه أخف 

الدهشة حىت يكون ليس احلب فيه لن هنكة احلب ليست قوية. إذا كان 
اللفظ "اهلوى" يليه أخف من الدهشة حىت يكون احلب جيلب املتاعب، اسرار 

ن يؤذي ألسيف الذي ميكن يجلب سعيد، مثل ااحلب، لن احلب يؤذي س
 احلب.

اللفظ يف الديوان "أغاريد" لسعيد الغول )دراسة  اختيارحممد أنصار جهري، " -3
اللفظ ىف الديوان  اختيارصور  حبث هذا البحث عن"، حتليلية ستيلستيكية(

اللفظ ىف الديوان لسعيد الغول  اختيارلسعيد الغول بعنوان "أغاريد" وأتثري 
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اللفظ  اختيارتوجد ى معانيها. أما نتائج هذا البحث هي دبعنوان "أغاريد" عا
قاربة يف املعىن وجد يف بعض املواضع، يف موضوع الرتادف أو اللفاظ امل

 –شدو، جوى  –ومنها يعىن اللفظ أغروضة  تالباحث ثالثة عشر بياان
، صديق   –دعى، ترّن   –قريض، اندي  –ندمي، شعر  –أصحاب  –حب 

، لب    –جالل، بديع  –الصبابة، داري  –حلن، الشوق  –غناء قلب،  –تغىن 
وجد من موضوع مشرتك اللفظ بكر. و  –عذراء و أنسام،  –مجال، ريح 

ٌر، ق  ل  لفظ  الباحث ٌر وع ر ٌض. و ج ن اٌح، ف ج  ، ظ ه  من موضوع مقتضى ٌب، اجل وُّ
 الاحلال وجد الباحث لفظ الروض، غر د، القوايف، أحلى، جيد، وأشجان. و 

واملعربة يف هذا  التضاد   ويف املعىن أ لباحث البياانت من اللفاظ املتقابلةجيد ا
 الديوان.

حبث  "،اللفظ يف أشعار فدوى طوقان )دراسة حتليلية ستليتيكية( اختيار" ،جنمة -4
اللفظ يف أشعارها وإظهار السياق بني اللفظ  اختيار هذا البحث عن

وحدات  أن هناك ثالثهي  أما نتائج هذا البحثاملستخرجة من أشعارها. 
يلي: عشر  علقة ابلدراسة وهي كماالسلوبية اليت فيها اللفاظ املمن الدراسة 

السجن، -ميأل، القيود-يتصب اك لفظ قاربة ىف املعىن وهيبياانت من اللفاظ امل
، تغيب-أعايل، اشتعال-آفاقرنينا، -هتيمني، نغما-متضني ختتفي، -شب 
مخس و  ،تستطلعني-تستلهمنيو أبيايت، -اريمنشي، أشع-شارع، نعرب-رصيف

وهي لفظ أفيقي، سراب، لظى، اجلناح، شعاع  بياانت من املشرتك اللفظي
وهي لفظ اي ابنة الوهم يف البيت  ومخس بياانت من مقتضى احلال ،وسخافة

يف البيت "ويف غمق روحك شوق  تستيقظني"، لفظ ملح الوهم اي ابنةمىت "
املنعزل  عشنا، لفظ عشنا يف البيت "يف مجوح لظا، عنيف ظماه" ملح

، ولفظ تعب ق يف "تلك القصيدة بتمزيق، لفظ متزيق يف البيت "أهم "املعشب
 ."يف نداوة احلرف تعب قالبيت "
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 "مرااي وأحالم حول الزمان املكسور"اللفظ يف شعر  اختيارسعادة الدارين، " -5
 حبث هذا البحث عن "،يف جمموعة الشعار لدونيس )دراسة حتليلية أسلوبية(

اللفظ يف  اختيارأتثري أحالم حول الزمان املكسور واللفظ يف مرااي و  اختيار
أما نتائج هذا البحث زمان املكسور على معانيها. شعر مرااي وأحالم حول ال

بياانت.  27اللفظ يف شعر مرااي وأحالم حول الزمان املكسور هي  اختيارهي 
-حراب، مز قوا-يهرب، سكني-ي جيريهو  16اللفاظ تدل على الرتادف 

خب ئوه، -ساقية، غط وه-غط ى، هنر-يبيد، لف  -الص وت، ميوت-اقتلوا، الص دى
-دهر-يدور، ساعات-يطوف، يطوف-اهتز ت، متشي-ينظرون، زلزل-رأيت

واللفاظ تدل على املشرتك  جنوم.-طريق، وكوكب-جدول، درب-زمان، هنر
قل ، عهد، قبة، جحيم، وراء، وهي أحشائي، فردو ، قتل، أ 11اللفظي 

 هاجر، أمس، وجديد.
)دراسة  الرسم ابلكلمات" لنزار قباينلف نظرة، "مفهوم احلب يف ديوان "أ -6

يف الديوان  اللفظ عن احلب اختيارحبث هذا البحث عن ، "(كيةستيلييتيس
"الرسم ابلكلمات" وأسلوب اللغة عن احلب يف ديوان "الرسم ابلكلمات". أما 

أسلوب اللغة اليت تدل عن  21كلمة حب و  29البحث هي نتائج هذا 
احلب. تستند نتائج هذه الدراسة إىل بياانت التحليل سيتيليستيكية وهي كما 

حب، يكرب، أحلى  لفاظاللفظ اليت تدل احلب مثل ال اختيارتعريف  :يلي
ستعارة والتشبيه واجلنا  ريف أسلوب اللغة عن احلب منها اإلتعو خرب وغريها 

 ع الزائد.وقط
 

 نتائج البحث عظمان إسم رقم
إيلني   1

كلوداي 
 راسيلني

اللفظ واجلملة  اختيار
يف الغناء "كن أنت" 
حلمود اخلضر )دراسة 

على الرتادف اللفاظ تدل  اللفظ وجدت  اختيارمن 
حاز  ،وهو جارى وتنافس، قل د وضاهى، بدا ورأى

املشرتك اللفظ على اللفاظ تدل  يسمو وتعاىل. و و وانل، 
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وهو ظن .  التضاد  وهو قلب وظن. واللفظ يدل  على  أسلوبية(
من اجلملة  جوهرةعلى مقتضى احلال وهو اللفاظ تدل  و 
ان هنا يف القلب تالال"، كن أنت من اجلملة جوهرة"

ملة وجدت من اجل اختيارومن  "كن أنت تزدد مجاال".
عرفة، واجلملة اإلمسية وهي "ذاك سم وهو نكرة وماإل
"ذاك يقيين"، واجلملة الفعلية "قل دت ظاهر ما نا" ومجال

نشائية "كن أنت تزدد مجاال". وهذا اإلفيهم"، واجلملة 
السلوب لغناء   استخداميف  ومالئمة اللفظ اختيارمن 

 كن أنت لظهور جتانس صويت.
تيار  2

رمحة 
 رمضاين

اللفظ يف أبيات  اختيار
"مولد شرف الانم" 

 )دراسة أسلوبية(

رف الانم يعين احلب شاللفظ يف أبيات مولد  اختيار
الذي يرادفه العشق واهلوى. ولكنها ختتلف يف 

ها. إذا كان اللفظ "احلب" أو "احملبة" يليه استخدام
الدهشة حىت يكون يتم إحضارها احلب حىت املوت، 
وفقدت عقله، وكدواء من اجلرح، وعلى استعداد للسفر 

والضوء. إذا كان  بعيدا عن احلب، واحلب لكتم، احلب
اللفظ "العشق" يليه أخف من الدهشة حىت يكون ليس 
احلب فيه لن هنكة احلب ليست قوية. إذا كان اللفظ 
"اهلوى" يليه أخف من الدهشة حىت يكون احلب جيلب 
املتاعب، اسرار احلب، لن احلب يؤذي سيجلب 

 سعيد، مثل السيف الذي ميكن ان يؤذي احلب.
حممد  3

أنصار 
 جهري

اللفظ يف  اختيار
الديوان "أغاريد" 

لغول )دراسة لسعيد ا
 حتليلية ستيلستيكية(

اللفظ يف بعض املواضع، يف موضوع  اختيارتوجد 
قاربة يف املعىن وجد الباحث ثالثة الرتادف أو اللفاظ امل

شدو، جوى  –ومنها يعىن اللفظ أغروضة  تعشر بياان
، صديق  –  قريض، –ندمي، شعر  –أصحاب  –حب 

، لب   –دعى، ترّن   –اندي   –قلب، غناء  –تغىن 
 –جالل، بديع  –الصبابة، داري  –حلن، الشوق 
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بكر. ومن موضوع  –عذراء و أنسام،  –مجال، ريح 
ٌر، ق  ل ٌب، لفظ  وجد الباحثمشرتك اللفظ  ن اٌح، ف ج  ج 

ٌر وع ر ٌض. ومن موضوع مقتضى احلال وجد  ، ظ ه  اجل وُّ
، القوايف، أحلى، جيد، الباحث لفظ الروض، غر د

جيد الباحث البياانت من اللفاظ املتقابلة  الو وأشجان. 
 واملعربة يف هذا الديوان. التضاد   يف املعىن او

اللفظ يف أشعار  اختيار جنمة 4
فدوى طوقان )دراسة 

 تيكية(سلييتيحتليلية س

أن هناك ثالث وحدات من الدراسة السلوبية اليت فيها 
يلي: عشر بياانت  ابلدراسة وهي كما اللفاظ املعلقة
ميأل، -قاربة ىف املعىن وهي لفظ يتصب اكمن اللفاظ امل

-رنينا، آفاق-هتيمني، نغما-السجن، متضني-القيود
، تغيب-أعايل، اشتعال شارع، -ختتفي، رصيف-شب 

 ،تستطلعني-تستلهمنيو أبيايت، -منشي، أشعاري-نعرب
أفيقي،  ومخس بياانت من املشرتك اللفظي وهي لفظ

ومخس بياانت  ،وسخافةسراب، لظى، اجلناح، شعاع، 
من مقتضى احلال وهي لفظ اي ابنة الوهم يف البيت "مىت 

يف البيت "ويف غمق  تستيقظني"، لفظ ملح اي ابنة الوهم
مجوح لظا، عنيف ظماه"، لفظ عشنا  ملحروحك شوق 

املنعزل املعشب"، لفظ متزيق يف  عشنايف البيت "يف 
تلك القصيدة"، ولفظ تعب ق يف  بتمزيقم البيت "أه

 ."يف نداوة احلرف تعب ق"البيت 
سعادة  5

 الدارين
اللفظ يف شعر  اختيار

"مرااي وأحالم حول 
الزمان املكسور" يف 
جمموعة الشعار 
لدونيس )دراسة 

 حتليلية أسلوبية(

اللفظ يف شعر مرااي وأحالم حول الزمان املكسور  اختيار
وهي  16لفاظ تدل على الرتادف بياانت. ال 27هي 
-اقتلوا، الص دى-حراب، مز قوا-يهرب، سكني-جيري

-ساقية، غط وه-غط ى، هنر-يبيد، لف  -الص وت، ميوت
يطوف، -اهتز ت، متشي-ينظرون، زلزل-خب ئوه، رأيت

جدول، -زمان، هنر-دهر-يدور، ساعات-يطوف
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جنوم. واللفاظ تدل على املشرتك -طريق، وكوكب-درب
وهي أحشائي، فردو ، قتل، أقل ، عهد،  11اللفظي 

 قبة، جحيم، وراء، هاجر، أمس، وجديد.
ألف  6

 نظرة
مفهوم احلب يف ديوان 

الرسم ابلكلمات" "
 )دراسةلنزار قباين 

 (كيةستيلييتيس

أسلوب اللغة اليت تدل عن احلب.  21كلمة حب و  29
لتحليل تستند نتائج هذه الدراسة إىل بياانت ا

اللفظ اليت  اختيارتعريف  هي كما يلي:سيتيليستيكية و 
حب، يكرب، أحلى خرب  تدل احلب مثل اللفاظ

ستعارة ريف أسلوب اللغة عن احلب منها اإلتعو وغريها، 
 والتشبيه واجلنا  وقطع الزائد.

 
 استخدمختالف هذا البحث هبا يف املوضوع.  السابقة،الدراسات استنادا اىل 

البحث العلمي مل توجد لنه إبراهيم اللق اين  شيخحيد للالتو  جوهرةالباحث منظومة كتاب 
اللفظ  اختيارنظرية  استخدامأما تشابه هذا البحث ابلدراسات السابقة هو  عنها قبله.

 يف علم السلوب.
 
 البحث ي نظهج .و

 وندخله نمعي  نظهج البحث -1
تخدم الباحث يف هذا البحث بدراسة املكتبية يسمى ابلبحث املكتيب يس

(Library Research) . البحث الذي أيخذ مجيع البحث املكتيب عند مردلس هو
، ص. 2008زيد، املعلومات والبياانت من املكتبة مثل الكتب واجملالت وغريمها )

(. يسمى هذا البحث ابلبحث املكتيب لنه أتخذ مجيع املعلومات والبياانت مثل 3
 الكتب واجملالت من املكتبة.

 Qualitative) ملنهج الكيفي الوصفيابلبحث يستخدم الباحث يف هذا ا

Descriptive) .البحث حتص ل  خطواتبغدان وتيلور هو عند  البحث الكيفي
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و النظر إىل السلوك وكالم الشخاص الكلمات املكتوبة أتكون  البياانت الوصفية
حيصل  لنه هذا البحث ابلبحث الكيفييسمى (. 30، ص. 2014)حمم د، 

 كون الكلمات املكتوبة.البياانت الوصفي ت
الوصفي عند بغدان وبكلني، ولينكولن وجواب يكون هذا البحث وصفي. 

ع البحث. وهو الصور و صفة بياانت البحث الكيفي. أما وجودها يبني  موضهو 
 .(35-34، ص. 2014)حمم د،  ؤخذ ابإلحصائياليت ال ت والرقام والكلمات

العالقة بني و اللفظ  اختيار أنواع يبني   ابلبحث الوصفي لنه هذا البحث يسمى
 إبراهيم اللقاين. شيخالتوحيد لل جوهرةيف منظومة كتاب  اللفظ واملعىن

 نصادر البياانت -2
 ساسيةالمها مصادر البياانت  لبياانت يف هذا البحث من مصدر ين .اتؤخذ 

 (. وسيأيت بياهنما تفصيليا:47، ص. 2008ومصادر البياانت الثانوية )إحسان، 
 ساسيةدر البياانت المصا (أ

هي مصادر بياانت البحث اليت تؤخذ من  ساسيةالمصادر البياانت 
(. أما مصادر البياانت 47، ص. 2008مصادر الصل مباشرة )إحسان، 

إبراهيم  شيخالتوحيد لل جوهرةيف هذا البحث هي منظومة كتاب  ساسيةال
  اللقاين.

 مصادر البياانت الثانوية (ب
تؤخذ من  ال ثانوية هي مصادر بياانت البحث اليتمصادر البياانت ال
، ص. 2008)إحسان،  وسائل اإلعالممن  تؤخذ بلمصادر الصل مباشرة 

واملعاجم  التوحيد جوهرةأما مصادر البياانت الثانوية هي ترمجة كتاب  .(47
 ستخدامدراسات السابقات اليت تبحث ابالو  واجملالتالعربية والكتب السلوب 

 .واملصادر الخرى اليت تتعلق هبذا البحث اللفظ اراختينظرية 
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 طريق  مجع البياانت -3
طريقة الواثئق هي أما الباحث يف هذا البحث بطريقة الواثئق. يستخدم 

الرقيم كان تصوير وصوت وكتابة وغريهم ىف توث ق  البحث يعمل على املعلومات
اانت هي جيمع (. يف هذا البحث طريقة مجع البي 321 ، ص.2005)أريكونطا، 

مراحل طريقة  أو املصادر الثانوية. ساسيةالاملعلومات أو البياانت من املصادر 
 الواثئق يف هذا البحث كما يلي:

 التوحيد مع ترمجتها ابلكلية. جوهرةيقرأ الباحث منظومة كتاب  (أ
التوحيد مع  جوهرةيف منظومة كتاب  ةيفهم الباحث كل لفظ ومجل (ب

 ترمجتها.
اللفظ يف منظومة كتاب  اختيارللفاظ اليت تدل على يسج ل الباحث ا (ج

 التوحيد. جوهرة
 اللفظ. اختياريقس م الباحث تلك اللفاظ إىل أنواع  (د
 التوحيد. جوهرةحيل ل الباحث العالقة بني اللفظ واملعىن يف منظومة كتاب  (ه

 طريق  حتليل البياانت -4
لهنا . طريقة حتليل البياانت يف هذا البحث تستخدم دراسة أسلوبية

اللفظ والعالقة بني اللفظ واملعىن يف  اختيارتستطيع أن تستخدم ليعترب أنواع 
ذا وبية هلسلالدراسة ال يف أما طريقة حتليل البياانتالتوحيد.  جوهرةمنظومة كتاب 

 البحث كما يلي:
باحث هو خطوات لتحديد املشكلة الذي سيبحث ال ،موضوعي (أ

 اختيار) علقة ابملشكلةجلمل املوا )املوضوع( من خالل مجع اللفاظ
منظومة  اللفظ يف  اختيار. مث حيل ل الباحث اللفاظ اليت تدل على اللفظ(
 .التوحيد جوهرةكتاب 
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. نظام التصنيفبالبحث عن معان معينة يف لغات معينة وفقا هي  ،داللة (ب
 .عىن املفردات يف موضوع هذا البحثتستخدم هذه الطريقة لفحص م

لذي يقوم على احلقائق أو الظواهر املوجودة فقط، وصفي، هو البحث ا (ج
 اللغة. استخدامدون النظر يف صحة 

املقارنة، هي مقارنة البياانت الوىل ابلبياانت الخرى. يف هذا البحث،  (د
يف منظومة  اللفظ والعالقة بني اللفظ واملعىن  اختيار استخدامقارن الباحث 

 .(32، ص. 1985)عياد،  التوحيد جوهرةكتاب 
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 البا  الثاين
 اإلطار الظوري

 
 تعريف علم األسلم  .أ

مجيع ظواهر اللغة من الصوات إىل الد اللة. عن علم السلوب هو علم يبحث 
الن ظر إىل العالقة اللفظ أو تركيب اللغة و  اختيارهذه الد راسة يقي د يف النص  املعني  بتنبيه 

اللفظ يف  ةواختياري   ة،حنوي  ثال: اللفظ لتعر ف خصائص السلوب املوجود، م اختياربني 
ينقل رأي أبرامس يقول أن  خصائص علم . حمم د عبد املنعم خفاجي ةي  أو اجلملة، وإحنراف

 .(69، ص. 2015)مزك ي،  البالغيةو  اجلمليةو  الصوتية واملعجميةالسلوب تبحث عن 
 اختيارعلم السلوب هو علم يبحث عن السلوب. علم السلوب يبني  

خصائص السلوب بني الفن  الديب  الواحد  تركيب اللغة حىت تعرفاللفظ أو  ماستخدا
يف  ةيف اللفظ أو اجلملة وترد دي   ةي  اختيار و  ةوالفن  الديب  اآلخر. هذه اخلصائص صوتي  

. علم السلوب يساعد أن يعرب  التكرار الذي يسب ب وجود إندماج  استخدام اللفظ املعني 
يعتمد على شكل طريق بيان الفكرة ذلك، موضوع علم السلوب . بسبب الفن  الديب  

يستغل  لألديب للهدف احتمال اللغة أو احلادثة أو البيئة املعي نة يف الفن  الديب  بدر  
 (.4-3، ص. 2009)قليويب،  املعني  

سلوب ال تبحث عن . دراسة السلوب(style) علم السلوب يرتبط ابلسلوب
(style)، حتليل دراسة السلوب هتدف ةاملعي نتخدم يف الس ياق املعني  واللغات والل غة تس .

لتبني  ما يكون يف العامل الديب  عام ة يف تبيني عالقة اللغة بوظيفة الفني ة ومعناها 
 استخدام(. معىن السلوب هو معىن ينشأ بسبب 56-55، ص. 2018)نوركييانطارا، 

اللغة اليت تنشأ أثرا خاصة للقارئ. معىن السلوب  ستخداماللغة. معىن السلوب يرتبط اب
 (.23، ص. 2018ديب )درماوايت، أسهل أن يذوق يف الفن ال
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اللغة. موضوع  استخدامدراسة السلوب هي دراسة يف الفن  الديب  ترك ز على 
دراسة السلوب هو الفن  الديب  املوجود. وهدف دراسة السلوب ليبني  كيف الديب 

اللغة يف الفن  الديب  ليحص ل الثر املعني  وفقا مببدأ الشعري ة )مزك ي،  ستخدامايتعامل 
 ختيار(. يف دراسة السلوب تعرف منهج حتليل اال122-121، ص. 2006

وإحنراف اجلملة فيه. لتسهيل التحليل، ينظر  اختيارواإلحنراف. إذا تقرأ النص  فتعرب  
 استخدامت فاق وتكر ر اإلاص  و اخلداول حىت تعرف ة يف شكل اجلالباحث البياانت الكم ي  

 (.7، ص. 2009)قليويب،  اللفظ
معاملة النا  علم السلوب هو علم يعطي الولوي ة يف الد راسة والت حليل عن 

علم السلوب . للغة املعي نة خاص ة يف الص وتي ة والص رفي ة والن حوي ة والد اللي ةاملتنو عة إىل ا
يسعى ليبضع أسلوب بة يستخدم الشاعر او الكاتب. علم السلوب يتعلم لغة الكتا

علم السلوب يبحث لغة الكالم أيضا، حنو لغة اخلطابة الشاعر او أسلوب الكاتب. 
علم السلوب هو علم اللغة احلديث ينظر اللغة كشيئ متحر ك، ولغة الدعاوة وغريمها. 

، 2008راكد )توفيق الرمحن، كشيئ القدمي ينظر اللغة  لكن علم البالغة هو علم اللغة 
(. م 1947-1865(. واضع أسا  علم السلوب احلديث هو جارليس بل ي )19ص. 

ه )قليويب،  471وواضع أسا  علم السلوب القدمي هو عبد القاهر اجلرجاين ت 
 (.16، ص. 2009

 
 نمضمعات علم األسلم  . 

حلادثة أو البيئة يعتمد على شكل طريق بيان الفكرة أو اموضوع علم السلوب 
)قليويب،  يستغل  لألديب للهدف املعني  احتمال اللغة املعي نة يف الفن  الديب  بدر  

اللفظ،  اختيار. وموضوعات علم السلوب يشمل من الصوات، (4، ص. 2009
 (. أما بياهنم تفصيليا كما يلي:70، ص. 2015)مزك ي،  اجلملة، والسلوب اختيار
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 علم األصمات -1
صوات هو جمال علم اللغة يتعل م وحيل ل ويتكل م عن نظم أصوات علم ال

يعين صوت  fonيتكون من كلمة  إليتيمولوجياعلم الصوات من الناحية ا اللغة.
 يعين علم. علم الصوات على أسا  وحدة الصوت تكون موضوع logiوكلمة 

وات يتعلم علم الصوتيات هو نوع من علم الص دراستها ينقسم إىل إثنني. الول
صوت اللغة بال تنبيه وظيفة الصوات كتمييز املعىن أم ال. الثاين علم الفونيمات هو 
نوع من علم اللغة يتعلم صوت اللغة بتنبيه وظيفة الصوات كتمييز املعىن )مزك ي، 

 (.70، ص. 2015
علم الصوات هو علم الصوت يبحث عن صوت اللغة املعني  بتنبيه الوظيفة 

)توفيق الرمحن،  نغيم، واإلدغام، واإلمشام، وغريهمال: مشكلة النرب، والتواملعىن. مث
(. أصوات اللغة ينقسم إىل إثنني. مها الصويت واحلرف الساكن. 12، ص. 2008

الصويت هو صوت اللغة حيصل هبزة نطاق الصوت، ال تضييق نطاق الصوت فوق 
واء يف أحد املكان يف هلااملزمار. واحلرف الساكن هو صوت اللغة حيصل مبنع جمرى 

يف  (. اجلزء الصغر يبحث70، ص. 2015نطاق الصوت فوق املزمار )مزك ي، 
 (.12، ص. 2008)توفيق الرمحن،  ميثل برمز / / علم الصوات هو الفونيم

اخللي  هو وحدة الصوت الصغر ال ينقسم إىل  يم عند حمم د علالفوني
، مها الفونيم الرئيسي والفونيم الثاين. الوحدة الصغر. الفونيم ينقسم إىل قسمني

الفونيم الرئيسي هو وحدة الصوت الصغر تكون عنصرا من شكل الكالم هلا وظيفة 
. والفونيم الثاين هو صفة الصوت هلا وظيفة يف التعبري إذا يتحدث ابإلقرتان منفردة

 (.153، ص. 2016مع كلمات أخرى )خالصان، 
وات أبثر ينشأ للغويني العريب حنو وفاق طال البحث عن العالقة علم الص

وفاق نظام الصوت يف القرءان عند الزرقاين هو وفاق يف نظام احلروف وتغيري املعىن. 



17 

 

طي ب ليسمع وميتص يف النفس ال ميكن أن وغن ة حىت  تنظيم احلركة وسكون ومد  
 .(71، ص. 2015يقابل للتعبري الخرى، مثال: شعر أو نثر )مزك ي، 

، ص. 2015)مزك ي، وت يف آخر الية ينقسم إىل ثالثة أقسام وفاق الص  
71): 
 ولفظ ،يعمل كموضوعتكرار صوت احلرف املماثل، مثال: تكرار حرف "هاء"  (أ

 كما يلي:  23-17اض، انتبه سورة عبس يف آية املقبلها يف شكل فعل 
ن س ان  م ٓا  ف ر ه   ق ت ل  اال   ء  ( 17) ا ك   خ ل ق  ( 18) ه   خ ل ق  م ن  ا ي   ش ي 

 ف  ق د ر ه    ه  م ن  نُّط ف ة  
ك ال  (  22) ه   ا ن ش ر  مث   ا ذ ا ش ۤاء  ( 21)ف ا ق رب  ه    ه  مث   ا م ات  ( 20) ه   ي س ر  مث   الس ب ي ل  ( 19)

 (23) ه   ا م ر  ل م ا ي  ق ض  م آ 
يف آية  "دك ا" و"صف ا" يف سورة الفجر لفظتكرار صوت اللفظ، مثال: تكرار  (ب

 كما يلي:  21-22
ٓاء  ر بُّك  و ال م ل ك  ( 21) د كًّا د كًّا  ك ال ٓ ا ذ ا د ك ت  اال  ر ض    (22) ص فًّا ص فًّا  و ج 

"طمست" و"فرجت" و"نسفت"  لفظتكرار صوت اللفظ الضيم، مثال: صوت  (ج
 كما يلي:  12-8وأق تت" و"أج لت" يف سورة املرسالت يف آية 

ۤاء  ( 8) ط م س ت   م  ف ا ذ ا النُّج و   ف ت   و ا ذ ا اجل  ب ال  ( 9) ف ر ج ت   و ا ذ ا الس م  و ا ذ ا ( 10) ن س 
ل ت   ال  ي   ي  و م  ( 11) ا ق  ت ت   الرُّس ل    (12) ا ج  

أتثري علم الصوات على تغيري املعىن، حنو زايدة حرف "مهزة" يف أول اللفظ 
  لفظرف "مهزة" إىلحبد "كرم" يزا لفظدية، مثال: تغري  املعىن الالزم إىل املعىن التع

"كس ر" و"قط ع" وغريمها هلما تغيري املعىن  لفظ "أكرم"، وتكرار عني الفعل، مثال:
 (.72، ص. 2015يف شكل التكرار )مزك ي، 

انقش راشد سليم اخلوري، شاعر عظيم من مصر، عن العالقة احلروف 
 -فجر –فرح  –ء" يعل ق مبعىن الظاهر )فتح مبعناها. مثال: اللفظ املؤو ل حبرف "فا

ضيق(  –ضالل  –فس ر( واللفظ املؤو ل حبرف "ضاد" يعل ق مبعىن ميئو  منه )ضياء 
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 –حسن  –حياة  –حر ي ة  –واللفظ املؤو ل حبرف "حاء" يعل ق مبعىن الكرمي )حق  
 (.72، ص. 2015)مزك ي،  حكمة( –حركة 

 اللفظ اختيار -2
 اختيار السلوب ينقسم إىل قسمني. الول دراسة اللفظ يف جمال اختيار

 استخدماللفظ يتعل ق مبوقعه يف تركيب اجلملة.  اختيارالثاين و اللفظ يتعل ق ابملعىن. 
ة على القارئ ليفهمه اللفظ له كثري املعىن. كثري املعىن يعطي خصوصي   اختيارالقرءان 

 (.34، ص. 2009)قليويب،  وفقا ابلسياق املعني  
مد العو ى يذكر ثالثة سياق يف مساعدة فهم معىن اللفظ يف سلوى حم

رءان، وبيانه يف الق م، ونص  يشمل دين اإلسالم العا   القرءان. الول سياق العام  
الثاين سياق املبحث هو سياق من اآلية تشمل اللفظ. و عملية(. احلديث )قولية و 

. (35، ص. 2009، ب اجلملة )قليويبالثالث سياق اللغة يشمل اللفاظ وتركيو 
الرتادف واملشرتك اللفظي  اللفاظ املقاربة يف املعىن أو اللفظ يتكون من اختيار

واملعربة ومقتضى احلال. أما بيان كلهم تفصيليا   قابلة يف املعىن أو التضاد  تاللفاظ املو 
 كما يلي:

 الرتادف (أ
ة  الرتادف يف اللغة هو ما اختلف لفظه واتفق معناه، أو هو إطالق عد  

كلمات على مدلول واحد، كالسد والل يث وأسامة اليت تعين مسم ى واحدا. 
ا كانت أغناها على اإلطالق.  والعربية من أغىن لغات العامل ابملرتادفات، ورمب 
فللسيف مثال أكثر من ألف اسم، ولألسد مخسمئة اسم، وللداهية أكثر من 

 (.174-173، ص. 1982)يعقوب، اسم أربعمئة 
و عبارة عن وجود كلمتني فأكثر هلا داللة واحدة )توفيق الرتادف ه

(. الرتادف هو شكل اللغة اتفق معناه أو اتفق مع 73، ص. 2008الرمحن، 
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شكل آخر. اإلتفاق يغلب على اللفظ وجمموع اللفظ واجلملة. كذلك يف العام 
 (.35، ص. 2009تزعم الرتادف اللفاظ فقط )قليويب، 
بانون، يف دراسة علم اللغة يف جامعة لظيم إميل بديع يعقوب، معلم ع

يقول أن الرتادف ظاهرة لغوية طبيعية يف كل لغة نشأت من عدة هلجات 
متباينة يف املفردات والداللة. والرتادف واقع يف اللغة العربية الفصحى اليت كانت 

 (.176-175، 1982مشرتكة بني قبائل العرب يف اجلاهلية )يعقوب، 
يه هو تعادي المثلة وتالقي املعاين، مثال: لفظ الرتادف عند سيبو 

مطبوعات اللغة العربية أو ال  ."سالقة" –"اتبعة"  –"ساجية"  –"خالقة" 
قاربة يف املعىن" تتستخدم مصطلح "الرتادف" هي كتاب "اللفاظ املرتادفة وامل

ه. ذلك الكتاب يبحث عن  384ليب حسن علي ابن عيسى الرم اين ت 
 ،الرتادف دتعرتف وجو  جمموعتني املتقابلتني. الوىل جمموعةم إىل الرتادف ينقس

جمموعة ينكر وجود الرتادف، فخر الرازي والسفهاين. الثانية مثال: الرم اين وال
ي، مثال: ثعلب وأبو علي الفارسي وابن فار  وأبو هالل السكاري )مزك  

 (.73، ص. 2015
فة فقط وكثري النا  ال اللفاظ كثرية ص أبو علي الفارسي يقول أن  

 70ظ  الصموعي حيف خيتلف بني اإلسم والصفة. أمحد ابن فار  يقول أن  
ألفاظ  200ألفاظ ملعىن السد و 500ألفاظ ملعىن احلجر. وابن خالوويه جيمع 

ألفاظ ملعىن الس يف. أبو هالل السكاري يرى إذا كانت   50ملعىن احلي ة و
ك  لواحد فيخص ص كلمة واحدة ال ميل  كلمتني للمعىن الواحد أو اإلسم ا

كلمات آخر. الرتادف عند هنري غونتور تيغان هو كلمات هلا إحال متفق 
 (.36، ص. 2009لكن خمتلف يف املفهوم )قليويب، 
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اإلشاري والرتادف اإلحايل والرتادف الرتادف أربعة وهي أنواع الرتادف 
ا بيان  (. أم227-226، ص. 2016اإلدراكي والرتادف املطلق )خالصان، 

 تفصيليا كما يلي: مكله
 الرتادف اإلشاري (1

الرتادف اإلشاري هو اتفاق املرجع بني كلمتني أو أكثر. هذا الرتادف 
. مثال: أمساء  صعب لتعيني اهلوي ة إال ابلنظر وتنبيه سياق الثقايف يشمل النص 

د )خالصان، البشري(. ذلك يرجع إىل حمم   –املختار  –د )املصطفى حمم  
 (.226، ص. 2016

 الرتادف اإلحايل (2
بني  ختالفالرتادف اإلحايل هو اتفاق كلمتني فأكثر يف احلالة. اال

 –الرتادف اإلشاري والرتادف اإلحايل يضع يف املرجع واحلالة. مثال: السد 
 (.227، ص. 2016)خالصان،  الل يث

 الرتادف اإلدراكي (3
عرب  معىن الرتادف اإلدراكي هو اتفاق كلمتني فأكثر يستخدم لي

 (.227، ص. 2016)خالصان،  ثغر –اإلدراكي. مثال: فم 
 الرتادف املطلق (4

يتغري يف  الرتادف املطلق هو الرتادف له اتفاق يف اإلدراكي والعاطفي و 
ق اوجود كلمتني فأكثر اتف كل سياق. هذا الرتادف اندرا توجد يف اللغة لن  

 صحيفة – ةه يف كل سياق صعب جدا. مثال: جريداستخداممعناه و 
 .(227، ص. 2016)خالصان، 

، 2008أسباب املرتادفات يف اللغة العربية كما يلي )توفيق الرمحن، 
 (:75-74ص. 

 أتثري املفردات الداخلة من اللغات العجمية. (1
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يف اللغة العربية املعاصرة، لفظ "التليفون" أصله من اللغة الروبية ولفظ 
بيوتري" يرتادف بلفظ "احلاسوب" "اهلاتف" هي املعر ب وكذلك لفظ "الكم

، 2008ولفظ "تياترو" من اللغة إيطالي ة يرتادف بلفظ "مسرح" )توفيق الرمحن، 
 (.74ص. 

 اإلنفعالية اختالف (2
" ترادف لكن ال يغري  يف  –يف اللغة العربية، لفظ "جمد د  ثوري /تقد مي 

يف بعض بلدان متفق اجلملة لن لفظ "جمد د" هلا معىن اإلجيايب ودرجة العليا و 
 .(74، ص. 2008)توفيق الرمحن، العريب 

 هلجة اإلقلمي ة اختالف (3
"سيارة نقل" يعرتف يف مصر فقط، بل يف  لفظيف اللغة العربية، مثال: 

"شاحنة". مثال آخر: مصطلح  لفظبلدان العريب اخلليج وبالد املغرب يعرتف 
عرتف يف بالد "حمطة بنزين" يعرتف يف مصر فقط، ومصطلح "طلمبة بنزين" ي
)توفيق الرمحن، السودان فقط، ومصطلح "بنزينخانة" يعرتف يف عراق فقط 

 .(75، ص. 2008
 هلجة الزماني ة اختالف (4

يف اللغة العربية، مثال: لفظ "الكت اب" يرتادف بلفظ "املدرسة 
اإلبتدائية". لكن لفظ "الكت اب" يستخدم يف الزمان املاضي فقط )توفيق 

 (.75، ص. 2008الرمحن، 
 املشرتك اللفوي ( 

املشرتك اللفظي هو عبارة عن كلمة واحدة هلا أكثر من معىن. يكون 
املشرتك اللفظي بسبب وجود عناصر فكرة املعىن يف الكلمة )توفيق الرمحن، 

(. املشرتك اللفظي عند خمتار عمر هو كلمة واحدة هلا أكثر 71، ص. 2008
-242، 2016ثر )خالصان، معىن بسبب وجود املعىن الواحد اجلديد أو أك
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شكل اللغة، مثال لفظ ومجلة وغريمها  استخدام(. املشرتك اللفظي هو 243
 (.52، ص. 2009مبعىن خمتلف )قليويب، 

املشرتك اللفظي عند إميل بديع يعقوب هو كل كلمات هلا عدة معان 
حقيقية غري جمازية. املشرتك اللفظي عند أهل اللغة هو اللفظ الواحد الدال 

معنيني خمتلفني فأكثر داللة على السواء. مثال: لفظ "احلوب" الذي  على
يطلق على أكثر من ثالثني معىن، منها: اإلمث، البنت، الخت...إخل )يعقوب، 

(. السيوطي، العامل العالمة يف علم أصول الفقه، يعر ف 178، ص. 1982
وهو يعد  يف  املشرتك اللفظي هو الكلمة الواحدة هلا معنيني فأكثر خمتلفني. 

، 2015)مزك ي،  كتابه "اإلتقان" أن  املشرتك اللفظي من أعظم إعجاز القرءان
 .(75ص. 

جمموعات.  أما تفرقت علماء الصول ظاهرة املشرتك اللفظي إىل ثالث
يف اللغة،  لو مل تكن اللفاظ املشرتكة واقعمن قال بوجوب وقوعه حبجة " الول

الدالة عليها". الثاين من قال ابستحالة خللت أكثر املسميات عن اللفاظ 
وقوعه عقال حبجة "إخالله ابلتفهيم املقصود من الوضع خلفاء القرائن". الثالث 

ي، الكثرون على إمكان وقوعه لفقدان املوانع العقلية، وعلى وقوعه فعال )مزك  
ومن أمثلة املشرتك اللفظي هي لفظ "يد" له معىن خمتلف  (.76، ص. 2015
 ع يف اجلملة أو السياق خمتلفني أيضا كما يلي:إذا توض

 
 محل اآلي  أنثل  اللفظ منر
1 

 يد
 العناية هللا فوق أيديهم يد

 املنفقة العليا يد 2
 السائلة السفلى يد 3
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املشرتك اللفظي يف اللغة العربي ة كما يلي )خالصان،  وجود أسباب
 (:249-248، ص. 2016

 اللهجة اختالف (1
: لفظ حنو. خمتلفهلا معىن  قبائلعىن الكلمة يستخدم بني الم استخدام

"السد" يف العام يعين "الذئب" لكن قبيلة هذيل يعر ف "السد"، ولفظ 
نا" يف العام يعين "املرض" لكن قبيلة طي ئ يعر ف "الولد" )خالصان، "الض  

 (.248، ص. 2016
 اجملاز (2

وفيق الرمحن، اجملاز هو اللفظ يستخدم يف خروج معىن الصلي )ت
من  ستخدامحتويل اال (. اجملاز هو أتثري مسيطر لن وجود64، ص. 2008

 احلقيقي هو معناهو  ،إىل املعىن اجملازي. مثال: لفظ "السد" املعىن احلقيقي
، ص. 2016لكن معناه اجملازي هو "شجاعة" )خالصان،  "حيوان مفرت "

248.) 
 رفيةقواعد الص   (3

املعىن يف  اختالفنب قواعد الصرفية حيمل تطور املشرتك اللفظي يف جا
وحيصل اتفاق يف شكل اجلمع صل اتفاق الكالم يف اإلسم والفعل، وحي ،الكلمة

واملصدر. مثال: لفظ "هوى" الذي يدخل إمسا أو فعال، لفظه عند فريوز أابدي 
 (.248، ص. 2016يعين "مهل النفس إىل الشهوة" )خالصان، 

 ختليط اللغات الخرى (4
ملشرتك اللفظي لن اللغة الصلي يتمس ك اللغات الخرى. يكون ا

ذلك يسبب وجود اتفاق شكل الكلمة والنطق حىت تكون كلمة واحدة هلا 
أنشطة التعليم والتعلم يف " هو ولال معناه ،معنيني. مثال: لفظ "كل ي ة"
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، لكن بعد أتثري اللغة اإلجنيليزية هلا معىن جديد يعين "اجلزء من "اجلامعة
 (.249، ص. 2016جلامعة" )خالصان، ا
 تطور اللغة (5

منفرد بسبب كون التغري يف املشرتك اللفظي حيصل من تغري اللغة 
 –. مثال: لفظ "الفروة" أصله "الثورة" له معنيني يعين "الغىن ىنالصوات واملع

 (.249، ص. 2016جلد الرأ " )خالصان، 
 التضاد   (ج

ة )توفيق هلا داللة متضاد   هو عبارة عن وجود كلمتني فأكثر التضاد  
هو أن يطلق اللفظ على املعىن وضده.  التضاد  (. 75، ص. 2008الرمحن، 
مشرتك لفظي وليس العكس  التضاد  نوع من املشرتك اللفظي، فكل  التضاد  

يبحث عن كل كلمة هلا معنيني  التضاد  (. 181، ص. 1982)يعقوب، 
للغة العربية، مصطلح (. يف وسط أهل ا59، ص. 2009متضادين )قليويب، 

أيصل على رأي سيبويه عن تقسيم اللفظ واملعىن. وهو يرى أن لفظه  التضاد  
، ص. 2009خمتلفا لكن معناه متفقا ولفظه متفقا لكن معناه خمتلفا )قليويب، 

58.) 
قطرب يعل ق على رأي سيبويه الثاين يعين لفظه مت فقا لكن معناه خمتلفا. 

حد هلا معنيني فأكثر مت ضاد ين. بناء على هذا الرأي، املقصود منه هو اللفظ الوا
مي ت" ال تكون  –قصري" ولفظ "حي   –الليل" ولفظ "طويل  –لفظ "النهار 

على أسا  تقسيم سيبويه الذي يدل   التضاد  متضادا. رأي قطرب يدل  أن 
(. أبو اهلامت السيجستاين يقول أن  58، ص. 2009املشرتك اللفظي )قليويب، 

ظن " يف القرءان الكرمي له معنيني خمتلفني يعين اليقني والشك. لفظ لفظ "
، لكن لفظ "ظن " له معىن 20"ظن " له معىن اليقني يوجد يف سورة احلاق ة: 

 (.77، ص. 2015)مزكي،  32الشك يوجد يف سورة اجلاثية: 
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إىل مخسة أجزاء كما يلي )توفيق الرمحن،  التضاد  اخلم ا  يقس م 
 (:78-76، ص. 2008

 .هو كلمتني هلما معنيني متضاد ين حاد ين احلاد   التضاد   (1
 .معىن الكلمة املتضاد ة الس لبي ةهو  املتدر ج التضاد   (2
 .معىن الكلمتني املتضادتني الالزمتنيهو  العكس التضاد   (3
 .هو كلمات متضادين على أسا  العمودي التضاد العمودي (4
ا  اإلمتدادي )مقاومة هو كلمات متضادين على أس التضاد  اإلمتدادي (5

 .الوجهة(
أسباب وجود ظاهرة التضاد  يف اللغة العربية كما يلي )يعقوب، 

1982 ،184-185:) 
 ان.داللة اللفظ يف أصل وضعه على معىن عام يشرتك فيه الضد   (1
 خر جمازي.آصلي اىل معىن انتقال اللفظ من معناه ال (2
 فاق كلمتني يف صيغة صرفية واحدة.ات   (3
 ظ.افلئل العربية يف استعمال الالقبا اختالف (4
 .ويت  ر الص  وفقا لقوانني التطو   خر مضاد  آاد لفظ مع لفظ احت   (5
 املعر ب  (د

تنطق به العرب، كانت بعض العرب يشرتط  املعر بة هي لفظ أجنيب  
تغيري الل فظ املعر ب ابلنقص أو الزايدة أو القلب، وإحلاقه أبحد الوزان العربية، 

(. 216-215، ص. 1982)يعقوب،  ذلك يشرتط وكانت بعضها اآلخر ال
دخلت اللفاظ املعر بة اللغة العربية منذ أقدم العصور، إذ جند الكثري منها، يف 
القصائد اجلاهلية اليت وصلتنا، ومن أمثلتها: الدوالب والدسكرة والكعك 

 (.218، ص. 1982)الفارسية( )يعقوب، 
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بة أربعة كما يلي )يعقوب، ر  أنواع التغيري الذي يطرأ على اللفاظ املع
 (:217، ص. 1982

 إبدال حرف حبرف. مثال: "صرد" معر ب "سرد" الفارسية )مبعىن الربد(. (1
رداب" معر ب "س رداب" )مبعىن بناء حتت  (2 إبدال حركة حبركة. مثال: "س 

 الرض(.
 زايدة شيئ. مثال: "أر ند ج" )جلد أسود( معر ب من "رنده" الفارسية. (3
ر ج" معر ب "نبهره" )الزغل(. نقص شيئ. مثال: (4  "هب 

اختلفت العلماء عن وجود املعربة أو عدمه وهي لفظ أجنيب ميتص  يف 
 2اللغة العربية يف القرءان. وبعضها ينكر وجودها على أسا  سورة يوسف: 

ل ك  ا ن  ز ل ٰنه  و ك ذٰ } 113وسورة طه:  ({2) ا انٓ  ا ن  ز ل ٰنه  ق  ر ٰاانا ع ر ب يًّا ل ع ل ك م  ت  ع ق ل و ن  }
راا  ({113) ق  ر ٰاانا ع ر ب يًّا و ص ر ف  ن ا ف ي ه  م ن  ال و ع ي د  ل ع ل ه م  ي  ت  ق و ن  ا و  حي  د ث  هل  م  ذ ك 

فقط وليس وجودها تغيري  ق وجودها حبجة مجلة املعر ب قليلوبعضها اآلخر يتف
ى أن القرءان ينز ل إذ العرب اللغة العربية. السيوطي ير  تكون دوناللغة القرءان 

، ص. 2015ت املعربة يف الشعر واحلوار اليومية )مزكي، استخدماجلاهلية 
77-78.) 

الراغب السفيهاين يذكر أن املعر بة يف القرءان إثنان فقط. حنو: لفظ 
املعر بة يف القرءان واحدة فقط.  "جهن م" ولفظ "سج يل". والز خمشاري يرى أن

. وحممد عبده يقول أن املعربة يف القرءان إثنان فقط. حنو: حنو: لفظ "سج يل"
لفظ "زرايب " ولفظ "سنني". اختلف حممود عني النجيب أن يظن  أن  املعربة يف 
القرءان عشرين ألفاظ. بل حممد التنجي يف كتابه "املعر بة والداخل يف الل غة 

، 2015ألفاظ )مزكي،  نيثالثو  ئةاالعربية وأدهبا" يبني  أن املعر بة يف القرءان م
 (.78ص. 
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 نقتضى احلال (ه
اللفظ يتفق ابملعىن املراد يف السياق. مقتضى  اختيارمقتضى احلال هو 

السلوب يستخدم ليبلغ التعبري. ومن لن احلال يسمى اإلعتبار املناسب 
، زكاراي يصو ر كالشيخ الضعيف املشيب، لكن ه يلزم أن 4أمثلته: يف سورة مرمي: 

 (.78، ص. 2015الذر ي ة )مزك ي،  يهللا ليعط إىل ييدع
باا  و ه ن  ال ع ظ م  م ين    ق ال  ر ب   ا ين     ي   ت  ع ل  الر أ    ش   ب د ع ۤاىِٕك  ر ب   و اش 

ْۢ
و مل   ا ك ن 

 (4)ش ق يًّا
" ال  لتصوير حالة زكاراي اهلرم، القرءان يستخدم لفظ "وهن العظم مين 

". إذا وهن العظم فوهن اللحم لن العظم مكان اللحم يلصق  "وهن اللحم مين 
فوقه. وزكاراي اهلرم يصو ر بتعبري "واشتعل الر أ  شيبا". ولفظ "شيبا" يف ذلك 
اجلملة له معىن "إستوىف الشيب الرأ ". مراده انتشر الشيب ببطء حىت إستيفاء 

ة لفظ "العظم" ولفظ "شيب" يف ذلك اآلي استخدامو  اختيارالرأ  كله. لذلك 
لفظ "ضعف" وغريه  استخداميوافق بسياق زكاراي هو شخص اهلرم دون 

 (.79، ص. 2015)مزك ي، 
 اجلمل  اختيار -3

اجلملة هو شكل أو نوع اجلملة يستخدم كالوسيلة لتبليغ التوصية  اختيار
وهلا أتثري إىل املعىن املرب ز. أنواع اجلملة يف القرءان متنوعة جدا، مثال يف علم البالغة 

تركيب اجلملة ال ذكر الفاعل ومجلة الفعلية ومجلة اإلمسية وتكرار اجلملة  يبني  
إسم اإلشارة وإسم املوصول وإسم  ستخداماجلملة املتنوعة. حنو: املبتدأ اب استخدامو 

 (.79، ص. 2015خري وغريهم )مزك ي، تأالمع تقدمي الالضمري و 
لفعل والفاعل أو تركيب اجلملة الفعلية هو تركيب اجلملة اليت تتكون من ا

الفعل وانئب الفاعل. تركيب اجلملة الفعلية تبىن على احلادثة حتد د ابلوقت يف 
املاضى أو احلال أو اإلستقبال. لكن اجلملة اإلمسية هي تركيب اجلملة اليت تتكون 
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غري مقي د ابلوقت )مزك ي، و  ثبوتاخلرب تعمل لتبني  العالقة بينهما و من املبتدأ 
 (.80، ص. 2015

ومن أمثلة مقتضى احلال هي تركيب اجلملة اإلمسية يف القرءان يف سورة 
. اجلملة يف {(2) ذ ل ك  ال ك ت اب  ال  ر ي ب  ف يه  ه داى ل ل م ت ق ني  }كما يلي:   2البقرة: 

تلك اآلية هي اجلملة اإلمسية اليت تدل  أن القرءان تنزل هدى للمتقني الشك به. 
، 2015به جار وثبوت وغري مقي د ابلوقت )مزك ي، درجة القرءان ككتاب الشك 

 (.81ص. 
 األسلم  -4

ة جتماعي  هو معىن حتمله قطعة من اللغة ابلنسبة للظروف اإل سلويب  العىن امل
خرى أيكشف عن مستوايت  أنهي أها. ياليت ينتمي ال ملستعملها واملنطقة اجلغرافية

 – ةورتبة اللغة املستخدمة )أدبي  م والسامع ودرجة العالقة بني املتكل   ص  مثل التخص  
 (إخل.. - لغة العلم - ثرلغة الن   - عرونوع اللغة )لغة الش   (..إخل - ةي  عام   – ةرمسي  

 (.38، ص. 1998)عمر،  (إخل.. - كتابة  – خطبة – والواسطة )حديث
املعي نة يف  ستخداماملعىن السلويب  له أمهية معي نة اليت تدل  درجات اال

ل: لفظ "أي ها النا " يناسب بطبقة اخلطابة ال درجة احملادثة اليومي ة. الكالم. مثا
املعىن ينب ه درجات اإلجتماعية يكون يف وسط اجملتمع. معىن السلوب هو معىن 

-198، ص. 2016اللفاظ يستخدم بناء على احلالة وبيئة اجملتمع )خالصان، 
ملعىن الساسي فتزول اللغة (. يف السلوب، إذا يستخدم املرجع أن يدافع عن ا200

بسيطة. لكن إذا كان تغيري املعىن يف املعىن اآلخر أو اإلحنراف فيعد  املرجع له 
 (.107، ص. 2009السلوب )قليويب، 

. figure speechأو  tropeالسلوب على أسا  اعتناف املعىن يسم ى 
 figure ofن هو العكس أو اإلحنراف. هذا املصطلح أقدم املتداول م tropeمصطلح 

speech  والعشرون.  بعاالسحىت القرنTrope اللغة اجلميلة والضالة.  استخداميعد  ك
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، 2015بع والعشرون )مزك ي، ايستخدم يف القرن الس figure of speechومصطلح 
 (.83-82ص. 

Trope  أوfigure of speech  التقديري  أو العاطفي  من اللغة هو إحنراف اللغة
تشكيل اللفظ أو البناء أو تطبيق املصطلح لنيل التبيني أو الضغط أو يف اهلجاء أو 

متنو عة  figure of speechأو  tropeاحللية أو الفكاهة أو التأثري اآلخر. أما وظائف 
 figure of speechأو  Tropeهي التبيني والقو ة وتعييش ما مات والفكاهة واحللية. 

ثنني. الول السلوب البالغية هو اإلحنراف من البناء لتبليغ التأثري ينقسم إىل إ
. الثاين السلوب اجملازي هو اإلحنراف بعيد خاص ة يف املعىن )مزكي،  ، 2015املعني 

 (.83ص. 
واجلنا   (anastrof)لبالغية هي التقدمي مع التأخري أنواع السلوب ا

(aliterasi)  والسجع(asonansi) وapofasis  والفاصلة العليا(apostrof) وasidenton 
. وأنواع السلوب اجملازي هي (paradoks)تناقض الو  (hiperbola)والقطع الزائد 

سخرية الو  (personifikasi)والتشخيص  (metafora)ستعارة واإل (simile)التشبيه 
(ironi) وalegori  ،كل بناء على (. السلوب اجملازي تش108، ص. 2009)قليويب

بيان. البيان هو الالسلوب اجملازي يسمى  ،. يف الديب العريبملقارنة أو اإلتفاقا
تبليغ الرسالة املعينة بطريقة التعبري املتنوعة بدالئل الىت تدل عالقته ابلرسالة )قليويب، 

 (.134، ص. 2009
و أنتحدث عن عبارة قصرية  إذاكلمة السلوب كلمة مطاطة تستعمل 

فاظ لن تشري اىل الأو نثر الكاتب، وميكن أع شعر الشاعر و جممو أقطعة كاملة 
عياد، ) و املعاين وطريقة سردها )اجملموعة الثانية(أوىل( وطريقة ترتيبها )اجملموعة ال

أليفات توب هيئة حتصل عن اللسقال حازم القرطاجين "ال(. 13، ص. 1992
 (.24، ص. 1992، عياد) "املعنوية، والنظم هيئة حتصل عن التأليفات اللفظية

 السلوب هو أساليب اإلستعارة مع النطق. ومن أمثلته:
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 زيد كثري الر ماد؛ معناه كرمي. (أ
 عمرو يقد م رجال ويؤخ ر أخرى؛ معناه مرتد د. (ب
 أخرجكم من الظ لمات إىل الن ور؛ معناه أخرجكم من الكف ار إىل الس الم. (ج

 
 العالق  بني اللفظ واملعىن .ج

ني يف اللغة. اللفظ وعاء من املعىن. بسبب ذلك، هماللفظ واملعىن عنصرين م
اللفظ اجلي د هو اللفظ يستعمل ملعىن املوافق والسديد. اللغة العربية هي اللغة تتكون من 

اللفظ ىف املعىن. قال إدريس ميمون،  اختياراللفظ واملعىن. وأهل العرب يضبط جدا يف 
لطان موالاي سليمان، أن العالقة بني هو معلم عظيم يف علم اللغة العربية يف جامعة الس

 اللفظ واملعىن كالعالقة بني اجلسد والروح.
عبد القاهر اجلرجاين يرى أن اللفاظ وعاء للمعىن فاللفاظ يت بع املعىن. إذا ظهر 

. قوة اللفظ (77، ص. 2016)خالصان،  ال أيضااملعىن أوال يف النفس فيظهر النطق أو  
(. مناسبة اللفاظ ملعانيها ننظر من كيفية 74، ص. 1982، يتعلق  بقوة املعىن )يعقوب

قاربة يف املعاين. حنو جعلت العرب الضعف فيها اللفاظ املقرتنة املت استخداميف العرب 
واللني والخفى والسهل والمهس ملا هو أدىن وأقل  وأخف عمال أو صوات وجعلت 

قوى عمال وأسهل حسا. ومن أمثلته احلرف القوى والشد  والظهر والجهر ملا هو أ
املد واملط، فإن فعل املط  أقوى لنه مد وزايدة جذب، فناسب الطاء اليت هي أعلى من 

 (.77، ص. 1982الدال )يعقوب، 
أو معىن  يكل ألفاظ له معىن. يف أوله، معىن يف اللفظ يشمل من معىن املعجم

هر إذا يكون اللفظ يف سياق احلقيقي أو معىن التصوري فقط. لكن يف استعماله سيظ
اجلملة أو سياق احلالة. مثال حنن مل نعرف معىن لفظ "يد" قبل لفظه يكون يف سياق 
اجلملة. بسبب ذلك، سيقال أن معىن اللفظ عام  وخشن وغري ظاهر )توفيق الرمحن، 

يتمولوجيا  يف علم اللغة اليت تشمل إىل اإل(. العالقة بني اللفظ واملعىن89، ص. 2008



31 

 

والرتادف والتضاد   يمي واملشرتك اللفظي والبوليسيميو علم أصول الكلمات واهلومونأ
 (.81-65، ص. 2008والتنافر واجملاز )توفيق الرمحن، 

أمهية اللفاظ إىل املعىن أحياان بناء على الصوت املنطوق يف شكل الصريح 
و ما يفهم من النطق يف وإمكان املعىن اآلخر. أحياان يبىن على املفهوم أو معىن الضمين أ

(. 51، ص. 2008املتناقض )توفيق الرمحن، احلكم يناسب ابحلكم املنطوق واحلكم 
اللفاظ هي وحدة أمهية وهلا دورة ضرورية يف جأر معىن النحوي. كانت ثالثة أشياء 

 (:223، ص. 2016أساسية فيها كما يلي )خالصان، 
 ة الكتابة.الناحية تلمس من خالل حوا  البصر تسمى بناحي -1
 الناحية تلمس من خالل حوا  السمع تسمى بناحية النطق. -2
 الناحية متث ل يف املعىن. -3

ومعناه عالقة قدمية وفطرية أو طبيعية.  يرى أن العالقة بني اللفظ ينياليوانن بعض
بني اللفظ واملعىن شبيهة ابلعالقة اللزومية  ضرورية عالقة وبعض اليواننيني اآلخر يرى أهنا

أن الصلة بني اللفظ واملعىن جمرد عالقة حادثة،  . وبعض اآلخر يرىنار والدخانبني ال
 (.19، ص. 1998)عمر،  ولكنه طبقا إلرادة إهلية

فالسفة اليوانن يرون أن الصلة بني اللفظ والداللة ال املفكرين طائفة أخرى من 
عباد . (63 ، ص.1976)أنيس،  تعدو أن تكون اصطالحية عرفية تواضع عليها النا 

ح بن سليمان الصيموري يرى أن الصلة بني اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواض
 سم املعني ابملسمى املعني ترجيحا من غري مرجح.على أن يضع، وإال كان ختصيص اإل

ربطا وثيقا يكاد يربطون لفاظ ومدلولتها  من العرب يرون أن الصلة بني الاللغويني معظم
أن  ىجسربسن ير  .(64، ص. 1976)أنيس،  الطبيعية أو الذاتيةيشبه الصلة بني 

ثر تلك أه ذان يشب  ثرها ىف اآلأطة ألفاظ ساشياء بو غات بوجه عام تؤثر التعبري عن الالل
 (.68، ص. 1976)أنيس، ذهان شياء ىف الال
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 نفهمم الظوم .د
م املوزون النظم هو اجلزء الثاين من جزئي الكالم. النظم عند العروضيون هو الكال

النظم عند الدابء هو الكالم الفصيح املوزون و . لشعر عندهماملقفى قصدا. ويرادفه ا
املقفى املعرب  غالبا عن صور اخليال البديع. واذ كان اخليال أغلب ماد ته أطلق بعض 
 العرب جتو زا لفظ الشعر على كل كالم تضم ن خياال ولو مل يكن موزوان مقفى

 .(42، ص. 1916 سكندري وعناين،)اإل
كان أتثري النظم يف النفس من قبيل إاثرة الوجدان والشعور بسطا وقبضا وترغيبا 
. وظهور النظم يف حلل  وترهيبا، ال من قبيل إقناع الفر ابحلجة الدامغة، والربهان العقلي 
اخليال الرائع. ولذلك جيمل أثره ىف إاثرة العواطف وتصوير أحوال النفس، ال يف احلقائق 

بصور احملسو  الباهر الغالب إما بقوته وشدته وإما  تراتعلنظرية. وال ريب أن النفس ا
حبسنه ومجاله وما انتزع منه من اخليال اجلل ي أي يف احلسن أو القبح خلفة مئونته عليها، 
واراحته هلا من املعاانة والكد ، فكيف اذا الضم اىل ذلك نغم الوزن والقافية الشديد الشبه 

اإليقاع ، وهو تبيني اإلحلان وضبط نسبها، والتلحني، وهو الصوت املصنوع بكيفية بتأثري 
-42، ص. 1916سكندري وعناين، خاصة، الذي يطرب له احليوان بله اإلنسان )اإل

43.) 
نظم العرب النظم )الشعر العريب( يف كل ما أدركته حواسهم، وخطر على قلوهبم: 

م. وأغراض النظم أو الشعر متنوعة وهي النسيب أو مما يالئم بيئتهم وينتظم مع تنشيئته
سكندري إلالت شبيب والفخر واملدح والراثء واهلجاء واالعتذار والوصف واحلكمة واملثل )ا

 .(50-46، ص. 1916وعناين، 



 

33 
 

 البا  الثالث
 عرض البياانت وحتليلها

 
 التمحيد جمهرةحمل  عن نظومن  تتا   .أ

عند أهل السنة واجلماعة من لعقائد التوحيد يبحث عن علم ا جوهرةكتاب 
إبراهيم اللقاين فيه يف البيت اخلامس والبيت السابع يعين  شيخكما وض حه الالشاعرة  
 التوحيد جوهرة  حمت م حيتاج للتبيني" و "وهذه أرجوزة لق بتها    فالعلم أبصل الدين"وبعد 

تاب له شعبية عالية هذا الك .الشعرية بيت 144يتكون من هذا الكتاب  قد هذ بتها".
 لشرح يعطى احلاشياتجدا يف طبقة العلماء حىت كثري العلماء يعطون الشرح مث ا

حلمل يف هذا الكتاب بين على رأي . ومادة اةومكتنز  ةوخمتصر  ةتقريرات. لن لغته سهلالو 
 (.xv، ص. 2010بو احلسن الشعري املختار )جميب الرمحن، أ

هو عبد العمدد برهان إبراهيم اللقاين. و  شيخالتوحيد يكتب لل جوهرةكتاب 
اللقانة هي أحد  لكي اللقاين.االدين إبراهيم ابن حسن ابن علي ابن عبد القدو  امل

العلم  ببسطاإلسالم املشهور  إماموالعابد و  ن مصر. هو العامل العالمة العظيمالقرية م
فتوى  ه وكل  يف علم احلديث وعلم احلكم. كل  مشكلة تعاد إليوعمق الفهم خاصة 

 هو حيرتم وخياف للمجتمع حىت ال يكون أن يشجع الكالم به إال قليال .يقبل منهوحكم 
 (.387، ص. 2010)جميب الرمحن، 

 
 التمحيد جمهرةاللفظ يف نظومن  تتا   اختيارحتليل  . 

التوحيد  جوهرةاللفظ يف منظومة كتاب  اختياريف هذا الباب، حيل ل الباحث 
اللفظ يف علم السلوب يشمل من اللفاظ املقاربة يف  اختيارين. إبراهيم اللقا شيخلل

التضاد  واملعر بة ومقتضى اللفاظ املتقابلة يف املعىن أو املعىن أو الرتادف واملشرتك اللفظي و 
 التوحيد كما يلي: جوهرةاللفظ يف منظومة كتاب  اختياراحلال. أما حتليل 
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 فاأللفاظ املقارب  يف املعىن أو الرتاد -1
إبراهيم اللقاين، وجد الباحث  شيخالتوحيد لل جوهرةيف منظومة كتاب 

اللفاظ املقاربة يف املعىن أو الرتادف. وهنا سيذكره الباحث بشكل اجلدول   استخدام
 كما يلي:
 

 نعىن لفظ آخر 2لفظ  1لفظ  رقم
 شيئا وصل الشخص ورد أتى جاء 1
 هدى الشخص شيئا - دل   أرشد 2
 اإلبداع - صنعٌ  خلقٌ  3
 مجاعة النا  - قومٌ  حزبٌ  4
 المر توجب عليه - ملتزم مت  حم 5
 لشرحا - كشفٌ  تبيني 6
 املتساوي - شبهٌ  مثلٌ  7
 الشك - إرتياب ترديد 8
 حديث الشخص ونطقه - كالم قول  9
 الدليل حتقيق، حج ة برهان دليل 10
 أابنشرح و  - وض ح فس ر 11
 إعرف - إعلم إدر 12
 اخلفض - غض   نقصٌ  13
 خالف - إختلف غاير 14
 إرم - نبذا إطرح 15
 يرغب - يريد يشاء 16
 العقاب عذاب حمال انتقام 17
 التمنية - عهدٌ  وعدٌ  18
 يبصر ابلعني - ينظر يرى 19
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 املناظرة ، تشاجرشقاق جدل مراء 20

أو اخللق يقع على  النا  - إنسان بشر 21
 الذكر والنثى من بين آدم

 تسجيل العمال - كتب صحف 22
 اإلمث - ذنبٌ   وزرٌ  23
 أذنب - إقرتف إرتكب 24

صلى هللا  هللا رسولحممد  - املشف ع املختار 25
 عليه وسلم

 هللا سبحانه وتعاىل - الباري الرحيم 26
 

 املشرتك اللفوي -2
إبراهيم اللقاين، وجد الباحث  شيخالتوحيد لل جوهرةيف منظومة كتاب 

املشرتك اللفظي. وهنا سيذكره الباحث بشكل  اللفاظ اليت تدل على استخدام
 اجلدول كما يلي:

 
 نعىن اآلخر نعىن املطلم  لفظ رقم

اجلائزة والرابطة والعالقة والرتابط  عطيات ص الت 1
 واإلرتباط

 تعظيم سالم 2
المان والسلم والصلح والسالمة 

 والرباءة من العيوب
 عبادة والرمحة واإلستغفارالدين وال دعاء ص الة 3
 مضى وذهب وتقد م وفرغ ركد خال 4

 النا  واجلن  واملالئكة اخللق 5
اإلجياد من عدم واإلبتكار 

 واإلبداع
والسرية والطريقة  التوضيح اإلرشاد اهلدي 6
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 والسمت

 آل 7
كل  مؤمن ولو عاصيا يف مقام 

 الدعاء

الهل والعيال وكل  مؤمن تقي  يف 
بنو هاشم وبنو مقام املدح و 

مطلب عند الشافعي يف مقام 
 الزكاة

 الصحب 8
من اجتمع مع نبي نا حمم د يف 

 املرافق والسفري حال اإلميان

اجلماعة من النا  جتمعهم جامعة  العلماء قوم 9
 يقومون هلا

 يرى حيكي 10
يروي ويصف ويشابه ويتكل م وينم  

 ويقص  

 الشرح الكشف 11
طالع البحث واالستحقاق واالست

 واإلظهار واإلبالغ
 مرتفع ومهي أ وقائم اثبت منتصب 12
 أبصر ور فك ر انظر 13
 ومال قو ى فض ل رج ح 14
 يدافع ويكذب وخيدع يشبه يشاب 15
 بعيد ومقد   ومطه ر معصوم منز ه 16
 اعهد وأصب عل ق أنط 17
 مضل ل وابئن ومنقطع  إعطاء اإلعانة خاذل 18
 مت م وقاضجمهز و  موف   منجز 19
 النبأ والعلم حديث النيب اخلرب 20
 العشق واملهوي وامليل  ميل النفس إىل الشهوة هوى 21

 ضاعف ضف 22
اعدل واحنرف وخف واحذر وادن 

 س ومل واستأن
 أجنز وأكمل وأمت   خامت مت م 23
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  ويغيب ينقل ويكتب ويصو ر ويزيل ينتهي ينسخ 24

وراجع وغلب استعان واستذكر  اختار استظهر 25
 واستعد  واحتاط وحفظ 

  الفخر والكرب والغرور النفث يف البوق النفخ 26

اإلجتماع واجلماعة واجتماع اخللق  جمتمع اخللق يوم القيامة احلشر 27
 يوم القيامة

 الطريق والسبيل واملسلك والدين  اجلسر املمدود على منت جهن م الصراط 28
 امللك وسرير امللك والسقف ضيئ العايلأحد اجلسم العظيم امل العرش 29

 الكرسي 30
أحد اجلسم العظيم املضيئ يكون 

حتت العرش وعلى السماء 
 السابع.

مقعد من اخلشب وحنوه السرير و 
 والعرش

 قلمال 31
أحد اجلسم العظيم واملضيئ 

خيلقه هللا ويؤمر ليكتب ما يف 
 احلال واملستقبل حىت يوم القيامة

ا وسهر قصبة تربى ويكتب هب
 جيال بني القوم للقمار

 املؤلف والعامل والديب املالئكة املسج لون الكاتبون 32

 اللوح 33
أحد اجلسم املضيئ خيلقه هللا  

 كورق القلم إبذن هللا
كل  صفيحة عريضة من خشب 
 أو غريه واخلشب واملعدن والعظم

 يطرد وحيمى ويساق يدفع يذاد 34
 حياك ويربم يوقف يغزل 35
 

 تضاد  ال -3
ال جيد الباحث  إبراهيم اللقاين، شيخالتوحيد لل جوهرة بيف منظومة كتا

إبراهيم اللقاين  شيخال استخدماللفاظ املتقابلة يف املعىن أو التضاد . وسبب ذلك 
 ستعارات ال تشمل اللفاظ املتقابلة يف املعىن أو التضاد  وعدة الساليبعد ة اإل
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قاربة يف املعىن أو الرتادف واملشرتك اللفظي اللفاظ امل استخدامالخرى حنو 
 ومقتضى احلال.

 املعر ب  -4
ال جيد الباحث  إبراهيم اللقاين، شيخالتوحيد لل جوهرة بيف منظومة كتا

لغة فصيحة وصحيحة حىت ال توجد قبضة  استخدماللفاظ تدل  على املعر بة لنه 
 اللغة الجنبية فيها.

 نقتضى احلال -5
إبراهيم اللقاين، وجد الباحث  شيخالتوحيد لل رةجوهيف منظومة كتاب 

. وهنا سيذكره الباحث بشكل اجلدول  مقتضى احلال اللفاظ تدل  على استخدام
 كما يلي:

 
 سياق نعىن لفظ رقم

 ركد خال 1
حادوا  يعين هم حال العرب يف العصر اجلاهلي

إمساعيل بسبب نفي نيب  شرع التوحيد حيملهمن 
 يل حىت العرب نسيتهطو هللا أو رسول هللا 

 اخلامتة العاقب 2
حال حممد رسول هللا كخامت النبيني. وال ميكن 
وجود النيب بعد نبينا حممد رسول هللا. هذا 

 تكذيب على القرءان واحلديث

 حلية جوهرة 3
إبراهيم  شيخحال هذه املنظومة قد هذ هبا ال

اللقاين وصف فها من الريب والعقائد الفسيدة 
 طو لواملباحث امل

 رقى، وأعلى عقبة 4
رغم العبد يفعل 
اخلري بعبادة عسري 
 جدا فلم يكن نبوة

نبوة ال تكون مكتسبة رغم العبد يفعل اخلري 
 بعبادة عسري جدا

يدير املوت. مالئكة زرائيل يعين وظف مالئكة ع مالئكة عزرائيل رسول املوت 5
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 عزرائيل خترج الروح من مكانه

 إيالم 6
م إىل هللا جييئ اإليال

 الطفال وشبهها

املصنف يدل  على فسد رأي معتزلة يف وجوب 
الصالح والصلح. إذا جيب هلل الصالح 
والصلح فال أيمل هللا الطفال وشبهها حنو 

 عجوزة لن املرض ال يفيد قليال هلم.
 

 التمحيد جمهرةحتليل العالق  بني اللفظ واملعىن يف نظومن  تتا   .ج
 عىن أو الرتادفقارب  يف املاأللفاظ امل -1

إبراهيم اللقاين، وجد الباحث  شيخالتوحيد لل جوهرةيف منظومة كتاب 
تفصيليا   هااستخداماللفاظ املقاربة يف املعىن أو الرتادف. أما بيان حتليل  استخدام
 كما يلي:

 و ر د   -أ ت ى  -ج اء   (1
جيئة مبعىن حضر، ووصل، وأقبل. -جييئ-لفظ "ج اء " فعل املاض من جاء

أتيا وإتياان مبعىن جاء، وحضر، ووصل، -أييت-من أتى املاضفظ "أ ت ى" فعل ول
أتى، ووصل،  وردا وو ر ودا مبعىن-ير د-ونزل، وحل . أما لفظ "و ر د " فعل املاض من ورد

 شيخال استخدمودخل. هؤالء ألفاظ يتفقون يف املعىن يعين وصل الشخص شيئا. 
ابلتوحيد" أي وصل حممد  جاءالثاين "على نيب   إبراهيم اللقاين لفظ "ج اء " يف البيت

رسول هللا ومحل علم  التوحيد، ولفظ "أ ت ى" يف البيت التاسع والعشرين "مث  البصر 
ان السمع" أي وصل كالم ومسع وبصر بيننا بدليل السمع، ولفظ "و ر د " يف أاتبذي 

سط الصحب " أي أول التشاجر يف و وردالبيت الثمانني "وأو ل التشاجر الذي 
 .بسياق اآلخر وال تعين املقاتلة

 د ل   -أ ر ش د   (2
. ولفظ -يرشد-لفظ "أ ر ش د " فعل املاض من أرشد إرشادا مبعىن هدى ودل 

" فعل املاض من لفظ دل   داللة مبعىن رشد وهدى. هذان لفظان يتفقان -يدل  -"د ل 
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لفظ "أ ر ش د " يف  إبراهيم اللقاين شيخال استخدم. الشخص شيئا يف املعىن يعين هدى
 اخللق لدين احلق " أي حمم د يهدي إىل النا  واجلن  واملالئكة أرشدالبيت الثالث "ف
" يف البيت الثاين والربعني "فكل  نص  للحدوث لدين اإلسالم    دال  ، ولفظ "د ل 

" أي كل  نص  يهدي حدوث القرءان يلتزم أن حيمل دال  امحل على اللفظ الذي قد 
 ان.إىل القرء

 الص ن ع –اخل ل ق  (3
خلقا مبعىن النا  واإلبتكار واإلبداع. -خيلق-لفظ "اخللق" مصدر من خلق

صنعا مبعىن الشواء والسفود واإلبداع. هذان -عيصن-ولفظ "الصنع" مصدر من صنع
إبراهيم اللقاين لفظ "اخللق"  شيخال استخدملفظان يتفقان يف املعىن يعين اإلبداع. 

هللا أي جيوز  "الشر    واخلري كاإلسالم خلقوجائز عليه مسني "يف البيت الثالث واخل
جتد به الشر  واخلري كاإلسالم، ولفظ "الصنع" يف البيت الساد  عشر "أن يبدع 

 " أي جتد به إبداعا بديع احلكم.بديع احلكم صنعا
ز ٌب  (4  ق  و مٌ  -ح 

فظ حزاب مبعىن اجلماعة فيها قوة. ول-حيزب-لفظ "احل ز ب" مصدر من حزب
قوما مبعىن مجاعة النا  جتمعون يف املكان. هذان -يقوم-"الق و م" مصدر من قام

إبراهيم اللقاين لفظ  شيخال استخدملفظان يتفقان يف املعىن يعين مجاعة النا . 
ه" أي كل  مؤمن تقي  ومن اجتمع مع حزب"احل ز ب" يف البيت الرابع "وآله وصحبه و 

عته، ولفظ "الق و م" يف البيت الثاين عشر "ففيه بعض نبينا حمم د يف حال اإلميان ومجا
 يف اإلميان. " أي بعض العلماء له رأي خمتلفحيكي اخللفا القوم
 م ل ت  ز مٌ  -حم  ت ٌم  (5

حتتيما مبعىن المر توجب عليه. ولفظ -حيت م-لفظ "حم  ت م" مفعول من حت م
شخص عليه. هذان لفظان التزاما مبعىن أوجب ال-يلتزم-"م ل ت  ز م" مفعول من التزم

إبراهيم اللقاين لفظ "حم  ت م"  شيخال استخدميتفقان يف املعىن يعين المر توجب عليه. 
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" أي كل  مكل ف حيتاج للتبيني حمت ميف البيت اخلامس "وبعد فالعلم أبصل الدين   
 ، ولفظ "م ل ت  ز م" يف البيت الساد  "فصار فيه اإلختصارجيب أن يعرف علم التوحيد

 عطاء تبيني اإلختصار يف علم التوحيد.املصنف جيب نفسه إل" أي ملتزم
6)  ٌ  ك ش فٌ   -ت  ب ي ني 

" مصدر من بني   التوضيح والتفسري. الشرح و تبيينا مبعىن -يبني  -لفظ "ت  ب ي ني 
كشفا مبعىن البحث واالستطالع -يكشف-ولفظ "ك ش ف" مصدر من كشف

 استخدم. الشرحتفقان يف املعىن يعين . هذان لفظان يوالشرح واالستحقاق والتوضيح
" يف البيت اخلامس "حمت م حيتاج ل شيخال " أي لتبينيإبراهيم اللقاين لفظ "الت  ب ي ني 

عن علم التوحيد حمتاج، ولفظ "الك ش ف" يف البيت الثاين عشر "وبعضهم الشرح 
 يف التوحيد. الشرحبعض العلماء حق ق " أي الكشفاحق ق فيه 

ث ٌل  (7 ب هٌ  -م   ش 
 مثال مبعىن الشبه والنظري واملشابه-ميثل-لفظ "م ث ل" مصدر من مثل

ب ه" مصدر من شبهواملتساوي . واملتساوي شبها مبعىن املثل والنظري-يشبه-. ولفظ "ش 
إبراهيم اللقاين لفظ  شيخال استخدم. ظان يتفقان يف املعىن يعين املتساويهذان لف

حنن جنب أن نعرف الواجب فاستمعا" أي  ذا لرسله مثل"م ث ل" يف البيت العاشر "و 
ب ه" يف البيت الساد  والعشرين "عن واجلائز واملمتنع يف حق رسول هللا ، ولفظ "الش 

شريك الأو  عن الض د أو املتساويأوصافه شريك مطلقا" أي هللا ينز ه  شبهضد  أو 
 مطلقا.

 ا ر ت ي ابٌ  -ت  ر د ي ٌد  (8
ترديدا مبعىن التكرير واإلعادة والرتدد -يرد د-لفظ "ت  ر د ي د" مصدر من رد د

ارتيااب مبعىن الشك. هذان -يراتب-والشك. ولفظ "ا ر ت ي اب" مصدر من اراتب
إبراهيم اللقاين لفظ "ت  ر د ي د"  شيخال استخدملفظان يتفقان يف املعىن يعين الشك. 

" أي يدتردإميانه مل خيل من إذ كل  من قل د يف التوحيد   يف البيت احلادي عشر "
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ال خيلو عن الشك، ولفظ "ا ر ت ي اب" يف البيت املائة إميان كل  من قل د يف التوحيد 
 احلساب حق واحلق غري الشك." أي ارتيابحق  وما يف حق  ..واحلساب  "
مٌ   -ق  و ٌل  (9  ك ال 

قوال مبعىن كل لفظ ينطق به اللسان أو -يقول-لفظ "ق  و ل" مصدر من قال
تكل ما وكالما مبعىن النطق -يكل م-م" مصدر من كل محديث الشخص. ولفظ "ك ال  

واحلديث يتضمن معىن. هذان لفظان يتفقان يف املعىن يعين حديث الشخص 
إبراهيم اللقاين لفظ "ق  و ل" يف البيت الثالث عشر "فقال إن  شيخال استخدمونطقه. 
..، روحهأي مريب  صن ف إذا مقل د جيزم نطق الغرياملالغري.." أي قال  قولجيزم ب

ه" أي ومن نفى كالمولفظ "كالم" يف البيت الثالث والثمانني "ومن نفاها انبذن  
 الكرامة فانبذن حديثه.

 ح ج ةٌ  -حت  ق ي ٌق  -ب  ر ه اٌن  -د ل ي ٌل  (10
داللة مبعىن ما يكون مرشدا والبي نة. -يدل  -لفظ "د ل ي ل" اسم الفاعل من دل  

ا وبرهاان مبعىن احلجة والدليل. ولفظ "حت  ق ي ق" بره-يربه-ولفظ "ب  ر ه ان" مصدر من بره
. أما لفظ والدليلحتقيقا مبعىن اإلقرار واإلمتام والربهان -حيق ق-مصدر من حق ق

 استخدم. الدليل. هؤالء ألفاظ يتفقون يف املعىن يعين ة" يعين الدليل والربهان"ح ج  
العدم"  دليلشر "لكن به قام إبراهيم اللقاين لفظ "د ل ي ل" يف البيت الساد  ع شيخال

، ولفظ "ب  ر ه ان" يف البيت الرابع والعشرين "وأن ه ملا ينال العدم هالعدم ب برهانأي قام 
هذا القدم" أي هللا خيالف ملا ينال العدم وهذا دليل القدم، ولفظ  برهان  خمالف 
 يعود اجلسم " أي هللاتحقيق"وقل يعاد اجلسم ابل يف البيت السابع والتسعني"حت  ق ي ق" 

هذا وأرجو هللا أن ائة "املبذاته ابلدليل، ولفظ "ح ج ة" يف البيت الثاين والربعني و 
كتابه دليال يوم جيعل  أن  هللا ا" أي املصنف يرجوحج تنعند الس ؤال مطلقا مينحنا   
 القيامة.

 و ض ح   -ف س ر   (11
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" فعل املاض من فس ر ح المر وأابنه. تفسريا مبعىن شر -يفس ر-لفظ "ف س ر 
توضيحا مبعىن أوضح المر وشرحه -يوض ح-ولفظ "و ض ح " فعل املاض من وض ح

إبراهيم  شيخال استخدم. يف املعىن يعين شرح وأابن وأابنه. هذان لفظان يتفقان
" يف البيت الثامن عشر "و  اإلميان ابلتصديق" أي أبني اإلميان  فس راللقاين لفظ "ف س ر 

عجب الذنب  " و ض ح " يف البيت احلادي والتسعنيلب، ولفظ "ابلتصديق يف الق
املزين يصح ح عجب الذنب   " أيوض حااملزين  للبلى و روح لكن صح حا   لكا

 كالروح يفسد لدى النفخ وهو يشرحه.
 إ ع ل م   -إ د ر   (12

دراية مبعىن إعلم وإخرب إعرف. -يدري-لفظ "إ د ر " فعل المر من درى
علما مبعىن إعرف وأدرك. هذان لفظان -يعلم-المر من علم ولفظ "إ ع ل م " فعل

إبراهيم اللقاين لفظ "إ د ر " يف البيت  شيخال استخدميتفقان يف املعىن يعين إعرف. 
والزكاة" أي إعرف أن  احلج   فادرالعشرين "مثال هذا احلج  والصالة   كذا الصيام 

، ولفظ "إ ع ل م " يف البيت املائة والصالة والصيام والزكاة من أركان اإلسالم اخلمسة
  ويرزق املكروه واحملر ما" أي إعرف أن هللا يرزق  فاعلماوالعشرين "فريزق هللا احلالل 

 احلالل واملكروه واحملر م.
 غ ض   -ن  ق ٌص  (13

نقصا مبعىن الضعف واخلفض. -ينقص-لفظ "ن  ق ص" مصدر من نقص
" مصدر من غض   ضر واخلفض. هذان لفظان غض ا مبعىن الن-يغض  -ولفظ "غ ض 
إبراهيم اللقاين لفظ "ن  ق ص" يف  شيخال استخدميتفقان يف املعىن يعين اخلفض. 

ها وقيل ال" أي خفض الطاعة يسب ب خفض نقصه بنقصالبيت الثاين والعشرين "و 
" يف البيت الثاين والسبعني " أجز ونسخ بعض شرعه ابلبعض   اإلميان، ولفظ "غ ض 

 .جيوز نسخ بعض شرعه ابلبعض وذلك ال خفض فيه" أي غض  وما ىف ذا له من 
ت  ل ف   -غ اي  ر   (14  ا خ 
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" فعل املاض من غاير مغايرة مبعىن ابدل وخالف. ولفظ -يغاير-لفظ "غ اي  ر 
" فعل املاض من اختلف ت  ل ف  ا مبعىن مل يتفق وعاكس وخالف. اختالف-خيتلف-"ا خ 

إبراهيم اللقاين لفظ  شيخال استخدمهذان لفظان يتفقان يف املعىن يعين خالف. 
" يف البيت السابع والعشرين "وقدرة إرادة و    أمرا وعلما والرضا كما  غايرت"غ اي  ر 

" يف  ت  ل ف  ثبت" أي جيب هلل قدرة وارادة مث خالفت أمرا وعلما والرضا، ولفظ "ا خ 
يف تعيني العلماء قد " أي اختلفالبيت التاسع والسبعني "هذا وىف تعيينهم قد 

 لفت.خا
 ا ن ب ذ   -ا ط ر ح   (15

" فعل المر من طرح طرحا مبعىن إرم وإقذف. ولفظ -يطرح-لفظ "ا ط ر ح 
" فعل المر من نبذ نبذا ونبذاان مبعىن ألق وإرم. هذان لفظان يتفقان يف -ينبذ-"ا ن ب ذ 

" يف البيت الثاين والستني شيخال استخدماملعىن يعىن إرم.   إبراهيم اللقاين لفظ "ا ط ر ح 
جامع معىن الذي تقر را  املرا" أي فاطرحشهادات اإلسالم وجامع معىن الذي تقر را   "

" يف البيت اليف اإلسالم فارم املراء شهادتني هو ثالثني واملائة "إال ثاين و ، ولفظ "ا ن ب ذ 
 ال تزغ عن أمره املبني إال بكفر فارم عهده.عهده" أي  فانبذن  بكفر 
 ي ر ي د   –ي ش اء   (16

شيئا مبعىن أراد وأحب  ورغب يف -يشيئ-يشاء" فعل املضارع من شاءلفظ "
ارادة مبعىن شاء ومحل ورغب. هذان -يريد-المر. ولفظ "يريد" فعل املضارع من اراد

يم اللقاين لفظ "يشاء" يف هإبرا شيخال استخدم يعين يرغب. لفظان يتفقان يف املعىن
" أي جل  هللا واهب املنن يشاءملن    بل ذاك فضل هللا يؤتيهالبيت الرابع والستني "

مسع بصري النبوة فضل هللا يؤتيه ملن يرغب، ولفظ "يريد" يف البيت الواحد والثالثني "
 " أي هللا مسيع وبصري وما يشاء يرغب.يريدما يشا 

 ع ذ ابٌ  -حم  اٌل  -ا ن ت ق اٌم  (17
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والخذ  انتقاما مبعىن العقاب -ينتقم  -لفظ "ا ن ت ق ام" مصدر من انتقم 
مماحلة وحماال مبعىن الكيد والعقاب. -مياحل-ابلثأر. ولفظ "حم  ال" مصدر من ماحل

تعذيبا وعذااب مبعىن العقاب والنكال. -يعذ ب-ولفظ "ع ذ اب" مصدر من عذ ب
إبراهيم اللقاين لفظ  شيخال استخدمهؤالء ألفاظ يتفقون يف املعىن يعين العقاب. 

ه" أي واحذر عقاب انتقاموالربعني "عن احلدوث واحذر  "ا ن ت ق ام" يف البيت الواحد
" أي حاذر احملاالهللا، ولفظ "حم  ال" يف البيت الثاين واخلمسني "وشبهها فحاذر 

القرب    عذابالعقاب، ولفظ "ع ذ اب" يف البيت الساد  والتسعني "سؤالنا مث  
ت وهي سؤال بعد املو  انعيمه واجب كبعث احلشر" أي كانت أربعة أشياء واجب

 القرب وعقابه ونعيمه وبعث احلشر.
دٌ  -و ع ٌد  (18  ع ه 

دوعدا مبعىن التمن-يعد-" مصدر من وعدو ع دلفظ " " مصدر ية. ولفظ "ع ه 
عهدا مبعىن امليثاق والوعد والتمنية. هذان لفظان يتفقان يف املعىن -يعهد-من عهد

" يف البيت الساد  إبراهيم اللقاين لفظ "الو ع د شيخال استخدميعين التمنية. 
ه" أي هللا يعطي ملن يريده اخلري كل  ما من اه برسوله وعدوالربعني "ومنجز ملن أراد 

د" يف البيت الثاين والثالثني واملائة "إال بكفر فانبذن   أو يف كتابه، ولفظ "الع ه 
 فانبذن  متني ته.ه" أي عهد
 ي  ن ظ ر   -ي  ر ى  (19

رؤية مبعىن نظر ابلعني أو ابلقلب -يرى-لفظ "ي  ر ى" فعل املضارع من رأى
" فعل املضارع من نظر نظرا مبعىن -ينظر-أو ابلعقل وأبصر ابلعني. ولفظ "ي  ن ظ ر 

 شيخال استخدمأبصر ورأى. هذان لفظان يتفقان يف املعىن يعين يبصر ابلعني. 
" أي إيالمه الطفاال يرواإبراهيم اللقاين لفظ "ي  ر ى" يف البيت الثاين واخلمسني " أمل 

" يف  إذا الصالح والصلح واجب على هللا فال ميكن ايالمه الطفال، ولفظ "ي  ن ظ ر 
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" أي    لكن بال كيف وال احنصار ابلبصار ينظرالبيت اخلامس واخلمسني "ومنه أن 
 .للمؤمنني بال كيف وال احنصار يبصر ابلعني ، أن هللامن اجلائز هلل

ق اٌق  -ج د ٌل  -م ر اٌء  (20  ت ش اج رٌ  - خ ل فٌ  -ش 
مماراة ومراء مبعىن املناظرة واجملادلة -مياري-لفظ "امل ر اء " مصدر من مارى

جدال مبعىن النقاش -جيدل-واملنازعة واملخالفة. ولفظ "اجل د ل" مصدر من جدل
ق اق" مصدر من شاق   مشاق ة وشقاقا مبعىن -يشاق  -واحملاج ة واملناظرة. ولفظ "الش  

مبعىن التناقض واملناظرة.  ختالفلفظ "اخل ل ف" يرادف ابالواملناظرة. و  ختالفاال
تشاجرا مبعىن التخالف والتنازع -يتشاجر-ولفظ "الت شاج ر" مصدر من تشاجر

إبراهيم اللقاين  شيخال استخدمواملناظرة. هؤالء ألفاظ يتفقون يف املعىن يعين املناظرة. 
راء واجلدل لثالثني واملائة "وكاملل" يف البيت اخلامس والفظ "اجل د  لفظ "امل ر اء" و 

ق اق" يف البيت اخلامس والستني  فاعتمد" أي اعتمد املناظرة والنقاش، ولفظ "الش 
" أي مل عن املناظرة، ولفظ "اخل ل ف" يف البيت "ففيه بعض الش قاق"نبي نا فمل عن 
اج ر" يف يف اإلميان، ولفظ "الت ش   ناظرةامل " أي بعض العلماء يرىاخللفاالقوم حيكي 

الذي ورد" أي أو ل املناظرة يف وسط الصحب الذي  التشاجرالبيت الثمانني "وأو ل 
 ورد وضوحه.

 إ ن س انٌ  -ب ش ٌر  (21
ثنني واجلمع ال ع على النثى والذكر والواحد واإللفظ "الب ش ر" يعين اخللق يق

ن س ان" مجع من أانسي  يعين إجيمع. ولفظ " يثىن وال مفكر  سم جنس لكائن حياإل 
يقع على الذكر والنثى من بين آدم. هذان لفظان يتفقان يف املعىن يعين النا  أو 

إبراهيم اللقاين لفظ  شيخال استخدماخللق يقع على الذكر والنثى من بين آدم. 
" أي القرءان كالم البشر"الب ش ر" يف البيت الثالث والسبعني "منها كالم هللا معجز 

ن س ان" يف البيت الواحد والعشرين "ورج حت زايدة هللا يعجز النا ، ولفظ  "اإل 
 " أي زايدة طاعة النا  يسب ب زايدة اإلميان.اإلنساناإلميان   مبا تزيد طاعة 



47 

 

 ك ت بٌ   -ص ح ٌف  (22
 لفظ "الص ح ف" مجع من الصحيفة مبعىن ما يكتب فيه من ورق وحنوه

 حف اجملموعة. ولفظ "الك ت ب" مجع من الكتاب مبعىن الصوتسجيل العمال
 استخدم. هذان لفظان يتفقان يف املعىن يعين تسجيل العمال. وتسجيل العمال

إبراهيم اللقاين لفظ "الص ح ف" يف البيت املائة والربعة "وواجب أخذ العباد  شيخال
" أي جتب العباد أخذ التسجيل العمال، ولفظ "الك ت ب" يف البيت املائة ص حفاال

أو العيان" أي منوذج تسجيل  الكتبلوزن وامليزان   فتوزن واخلمسة "ومثل هذا ا
 العمال يشابه ابلوزن وامليزان يف حكمه يعين واجب.

 ذ ن بٌ  -و ز ٌر  (23
وزرا مبعىن احلمل والثقيل واملرهق والشاق -يزر-لفظ "و ز ر" مصدر من وزر

ية. ذنبا مبعىن اإلمث واجلرم واملعص-يذنب-ن ب" مصدر من ذنبذ  واإلمث. ولفظ "
إبراهيم اللقاين لفظ "و ز ر"  شيخال استخدمهذان لفظان يتفقان يف املعىن يعين اإلمث. 

حنن ال نكف ر مؤمنا " أي وزريف البيت املائة واخلمسة عشر "فال نكف ر مؤمنا ابل
   ذنبه، ولفظ "ذ ن ب" يف البيت املائة والستة عشر "ومن ميت ومل يتب من ابإلمث

 من ميت ومل يتب من إمثه يفو ض أمره هلل. فأمره مفو ض لرب ه" أي
 إ ق رت  ف   -ا ر ت ك ب   (24

" فعل املاض ارتكااب مبعىن أذنب واقرتف -يرتبك-من ارتكب لفظ "ا ر ت ك ب 
" فعل املاوق اقرتافا مبعىن أخطأ وأذنب -يقرتف-من إقرتف ضارف. ولفظ "إ ق رت  ف 

إبراهيم اللقاين لفظ  شيخال دماستخوأمث. هذان لفظان يتفقان يف املعىن يعين أذنب. 
" يف البيت املائة والسبعة عشر " " أي جيب ارتكبوواجب تعذيب بعض "ا ر ت ك ب 

" يف البيت املائة و  ن ة والعشريستالتعذيب بعض الشخص أذنب، ولفظ "إ ق رت  ف 
" أي من يعود ويذنب املتاب فيجب جتديد التوبة أذنب اقرتفلكن جيد د توبة ملا "

 الثاين.
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 م ش ف عٌ  -ت اٌر خم    (25
ا مبعىن املنتقى واملصطفى اختيار -خيتار-لفظ "املختار" مفعول من اختار

-عيشف  -صلى هللا عليه وسلم. ولفظ "املشف ع" مفعول من شف ع وحممد رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم. هذان لفظان هللا رسول تشفيعا مبعىن مقبول الشفاعة وحممد 

إبراهيم اللقاين  شيخال استخدم.  صلى هللا عليه وسلمحممد رسول هللايتفقان يعين 
ثبتت " أي دنيا ثبتت مختارهذا ولللفظ "املختار" يف البيت الساد  واخلمسني "

صلى هللا عليه وسلم، ولفظ "املشفع" يف البيت  هللا رسولالرؤية يف الدنيا حملمد 
حممد  لشفاعة يعين " أي جيب مقبول ااملشف عوواجب شفاعة املائة والثالثة عشر "

 صلى هللا عليه وسلم. هللا رسول
ي م   (26  الب ار ي   -الر ح 

لفظ "الرحيم" يعين ذو رمحة وأمساء هللا احلسىن. ولفظ "الباري" يعين اخلالق 
 استخدموأمساء هللا احلسىن. هذان لفظان يتفقان يف املعىن يعين أمساء هللا احلسىن. 

 رحيمحق  فخف ف اي يف البيت املائة وثالثة " إبراهيم اللقاين لفظ "الرحيم" شيخال
" أي هللا خيف ف ويسعف إىل املؤمنني يف اليوم اآلخر، ولفظ "الباري" يف واسعف

 " أي جيب هللا العصمة لكل .لكل  حت ما الباريوعصمة البيت الثامن والستني "
 املشرتك اللفوي -2

جد الباحث إبراهيم اللقاين، و  شيخالتوحيد لل جوهرةيف منظومة كتاب 
 هااستخداماملشرتك اللفظي. أما بيان حتليل  اليت تدل على اللفاظ استخدام

 تفصيليا كما يلي:
 تٌ ال  ص   (1

" مجع من لفظ "الصلة" يفيد عدة معان يعين العطي ة واجلائزة تٌ ال  ص  لفظ "
والرابطة والعالقة والرتابط واإلرتباط. واملعىن يستخدم يف هذه املنظومة يعين العطي ة 
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إبراهيم  شيخال استخدمتناسب بسياق اجلملة قبله "احلمد هلل". يلن هذا املعىن 
التهاحلمد هلل على " يف البيت الول "تال  ص  اللقاين لفظ "  " أي عطي اته.ص 

مٌ  (2  س ال 
لفظ "سالم" يفيد عدة معان يعين المان والسلم والصلح والسالمة والرباءة 

تناسب ييف هذه املنظومة يعين التعظيم لهنا  من العيوب والتعظيم. واملعىن يستخدم
إبراهيم اللقاين لفظ "سالم" يف  شيخال استخدمبسياق اللفظ بعدها "سالم هللا". 

 " أي تعظيم هللا.التهمع ص   سالم هللامث البيت الول "
 ص الة (3

الدعاء والدين والعبادة والرمحة لفظ "صالة" يفيد عدة معان يعين 
من هللا  ال أييتيستخدم يف هذه املنظومة يعين الدعاء لن لفظه واملعىن واإلستغفار. 

إبراهيم اللقاين لفظ "صالة" يف  شيخال استخدمومالئكته عند مجهور العلماء. 
توص ل إىل رسول يدعو إىل هللا ابل " أي املصنفهص التمث سالم هللا مع البيت الول "

 .بكتابة الصلوات إليه هللا
 خال (4

دة معان يعين مضى وذهب وتقد م وفرغ وركد. واملعىن لفظ "خال" يفيد ع
يستخدم يف هذه املنظومة يعين ركد لنه يتناسب بسياق اجلملة بعده "..الدين عن 

 خالإبراهيم اللقاين لفظ "خال" يف البيت الثاين "..  وقد  شيخال استخدمالتوحيد". 
 الدين عن التوحيد" أي قد ركد الدين عن التوحيد.

 اخللق (5
"اخللق" يفيد عدة معان يعين اإلجياد من عدم واإلبتكار واإلبداع لفظ 

والنا  واجلن واملالئكة. واملعىن يستخدم يف هذه املنظومة يعين النا  واجلن واملالئكة 
 شيخال استخدم". .. لدين احلق "فأرشد وبعده قبله اجلملةلنه يتناسب بسياق 
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" أي حممد لدين احلق   اخللقفأرشد ث "إبراهيم اللقاين لفظ "اخللق" يف البيت الثال
 إلسالم.دين ايرشد النا  واجلن واملالئكة ل

 اهلدي (6
لفظ "اهلدي" يفيد عدة معان يعين اإلرشاد والسرية والطريقة والسمت 

لنه يتناسب بسياق  اإلرشادوالتوضيح. واملعىن يستخدم يف هذه املنظومة يعين 
اللقاين لفظ "اهلدي" يف البيت الثالث  إبراهيم شيخال استخدماللفظ بعده "للحق". 

 .اخللق ابلقرءان واحلديث يرشد" أي حمم د للحق   هديهبسيفه و "
 اآلل (7

لفظ "اآلل" يفيد عدة معان يعين الهل والعيال وكل  مؤمن ولو عاصيا يف 
مقام الدعاء وكل  مؤمن تقي  يف مقام املدح وبنو هاشم وبنو مطلب عند الشافعي يف 

واملعىن يستخدم يف هذه املنظومة يعين كل  مؤمن ولو عاصيا لن لفظه مقام الزكاة. 
". حمم د العاقب لرسل رب هيقع يف مقام الدعاء ويتناسب بسياق اجلملة قبله "

" أي  وصحبه وحزبه آلهو إبراهيم اللقاين لفظ "اآلل" يف البيت الرابع " شيخال استخدم
 كل  مؤمن ولو عاصيا.

 الصحب (8
ن لفظ "صاحب" يفيد عدة معان يعين املرافق لفظ "الصحب" مجع م

والسفري ومن اجتمع مع نبينا حممد يف حال اإلميان. واملعىن يستخدم يف هذه 
املنظومة يعين من اجتمع مع نبينا حممد يف حال اإلميان لنه يتناسب بسياق اجلملة 

ب" يف إبراهيم اللقاين لفظ "الصح شيخال استخدم". حمم د العاقب لرسل رب هقبله "
 " أي من اجتمع مع نبينا حممد يف حال اإلميان.هصحبوآله و البيت الرابع "

 القوم (9
لفظ "القوم" يفيد عدة معان يعين اجلماعة من النا  جتمعهم جامعة يقومون 

واملعىن يستخدم يف هذه املنظومة يعين العلماء لنه يتناسب بسياق هلا والعلماء. 
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إبراهيم اللقاين لفظ "القوم" يف البيت  شيخال ماستخداجلملة بعدها "حيكى اخللف". 
يف  هلا رأي خمتلف" أي بعض العلماء حيكي اخللفا القومففيه بعض الثاين عشر "

 اإلميان.
 حيكي (10

لفظ "حيكي" يفيد عدة معان يعين يروي ويصف ويشابه ويتكل م وينم  
بسياق ويقص  ويرى. واملعىن يستخدم يف هذه املنظومة يعين يرى لنه يتناسب 

الشيخ إبراهيم اللقاين لفظ  استخدماخللفا".  .. اجلملة قبله وبعده "ففيه بعض القوم
اخللفا" أي بعض العلماء هلا  حيكي"حيكي" يف البيت الثاين عشر "ففيه بعض القوم 

 رأي خمتلف يف اإلميان.
 الكشف (11

لفظ "الكشف" يفيد عدة معان يعين البحث واالستحقاق واالستطالع 
واإلبالغ والشرح. واملعىن يستخدم يف هذه املنظومة يعين الشرح لنه واإلظهار 

الشيخ إبراهيم اللقاين  استخدميتناسب بسياق اجلملة قبله "وبعضهم حق ق فيه..". 
" أي حق ق بعض الكشفالفظ "الكشف" يف البيت الثاين عشر "وبعضهم حق ق فيه 

 العلماء الشرح يف اإلميان.
 منتصب (12

واملعىن . ثابتعدة معان يعين املرتفع واملهي أ والقائم وال يفيد لفظ "منتصب"
لنه يتناسب بسياق اجلملة قبله "وفيه  ثابتيستخدم يف هذه املنظومة يعين ال

إبراهيم اللقاين لفظ "منتصب" يف البيت الرابع عشر "وفيه  شيخال استخدمخلف". 
 العلماء. بني اختالف اثبت أي اختالف" أي يف الواجب الول منتصبخلف 
 انظر (13

واملعىن يستخدم يف هذه لفظ "انظر" يفيد عدة معان يعين أبصر ور وفك ر. 
 شيخال استخدماملنظومة يعين فك ر لنه يتناسب بسياق اللفظ بعده "اىل نفسك". 
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" أي فك ر إىل نفسك فانظرإبراهيم اللقاين لفظ "انظر" يف البيت اخلامس عشر "
 نفسك.

 رج ح (14
ة معان يعين فض ل وقو ى ومال. واملعىن يستخدم يف لفظ "رج ح" يفيد عد

زايدة اإلميان   مبا لنه يتناسب بسياق اجلملة بعدها ".. فض لهذه املنظومة يعين 
إبراهيم اللقاين لفظ "رج ح" يف البيت الواحد  شيخال استخدم". تزيد طاعة اإلنسان

أي الرأي عن زايدة " ت زايدة اإلميان   مبا تزيد طاعة اإلنسانرج حو والعشرين "
 .فض ل طاعة اإلنسان تسب ب زايدة اإلميان

 يشاب (15
ويدافع ويكذب وخيدع. واملعىن  يشبهلفظ "يشاب" يفيد عدة معان يعين 

كذا   لنه يتناسب بسياق اللفظ قبله وبعده " يشبهيستخدم يف هذه املنظومة يعين 
شاب" يف البيت إبراهيم اللقاين لفظ "ي شيخال استخدم". بقاء ال يشاب ابلعدم

 ابلعدم. يشبهبقاء ال ال" أي ابلعدم يشابكذا بقاء ال   الثالث والعشرين "
 منز ه (16

لفظ "منز ه" يفيد عدة معان يعين معصوم وبعيد ومقد   ومطه ر. واملعىن 
يستخدم يف هذه املنظومة يعين معصوم لنه يتناسب بسياق اجلملة بعده ".. 

يم اللقاين لفظ "منز ه" يف البيت اخلامس الشيخ إبراه استخدمأوصافه سني ة". 
أوصافه سني ة" أي جيب هلل قيامه بنفسه  منز هاوالعشرين "قيامه ابلنفس وحداني ة   
 ووحدانية مث هللا معصوم أوصافه وسني ه.

 أنط (17
يستخدم يف لفظ "أنط" يفيد عدة معان يعين عل ق واعهد وأصب. واملعىن 

 ..وكل  موجود ب بسياق اللفظ قبله وبعده "هذه املنظومة يعين عل ق لنه يتناس
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إبراهيم اللقاين لفظ "أنط" يف البيت الساد  والثالثني  شيخال استخدم". للسمع به
 " أي كل  موجود يعل ق للسمع.للسمع به أنطوكل  موجود "

 خاذل (18
. إعطاء اإلعانةلفظ "خاذل" يفيد عدة معان يعين مضل ل وابئن ومنقطع و 

لنه يتناسب بسياق اجلملة  إعطاء اإلعانةهذه املنظومة يعين يستخدم يف واملعىن 
إبراهيم اللقاين لفظ "خاذل" يف البيت  شيخال استخدمملن أراد بعده".  بعدها "..

 ملن أراد بعده. يعطي اإلعانة" أي هللا ملن أراد بعده خاذلو الساد  والربعني "
 منجز (19

م وقاض. واملعىن لفظ "منجز" يفيد عدة معان يعين جمهز وموف  ومت  
ملن أراد يستخدم يف هذه املنظومة يعين موف  لنه يتناسب بسياق اجلملة بعده ".. 

إبراهيم اللقاين لفظ "منجز" يف البيت الساد  والربعني  شيخال استخدموعده". 
 ملن أراد وعده" أي هللا يويف  كل  اخلري ملن أراد وعده من أنبيائه أو كتبه. منجز"و 
 اخلرب (20

يستخدم "اخلرب" يفيد عدة معان يعين النبأ والعلم وحديث النيب. واملعىن لفظ 
وواجب إمياننا يف هذه املنظومة يعين حديث النيب لنه يتناسب بسياق اجلملة قبله "

إبراهيم اللقاين لفظ "اخلرب" يف  شيخال استخدم..". ابلقدر   وابلقضا كما أتى
" أي اخلربيف  لقدر   وابلقضا كما أتىوواجب إمياننا ابالبيت الرابع واخلمسني "

 جيب علينا اإلميان ابلقضاء والقدر لنه وض ح يف حديث النيب.
 هوى (21

. ولفظه يفيد عدة معان يعين العشق لفظ "هوى" الذي يدخل إمسا أو فعال
ل مييستخدم يف هذه املنظومة يعين واملعىن . ل النفس إىل الشهوةواملهوي وامليل ومي
فدع هوى قوم هبم قد لنه يتناسب بسياق اجلملة قبله وبعده " وةالنفس إىل الشه
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فدع إبراهيم اللقاين لفظ "هوى" يف البيت الثامن واخلمسني " شيخال استخدم".  لعبا
 " أي اترك ميل النفس إىل الشهوة للقوم قد لعبهم.قوم هبم قد لعبا هوى
 ضف (22

ادن ومل لفظ "ضف" يفيد عدة معان يعين اعدل واحنرف وخف واحذر و 
يستخدم يف هذه املنظومة يعين ضاعف لنه يتناسب واملعىن س وضاعف. واستأن

إبراهيم اللقاين لفظ "ضف" يف  شيخال استخدمبسياق اللفظ بعده "له الفطانة". 
 الفطانة. " أي ضاعف لرسول هللاله الفطانة ضفو البيت التاسع واخلمسني "

 مت م (23
أكمل وأمت  وخامت. واملعىن يستخدم يف لفظ "مت م" يفيد عدة معان يعين أجنز و 

له وبعده "وخص  خري اخللق هذه املنظومة يعين خامت لنه يتناسب بسياق اجلملة قب
الشيخ إبراهيم اللقاين لفظ "مت م" يف  استخدم  به اجلميع رب نا وعم ما".  أن قد ..

وعم ما" أي    به اجلميع رب نا مت ماالبيت التاسع والستني "وخص  خري اخللق أن قد 
 خص  هللا حممدا رسول هللا كخامت النبيني.

 ينسخ (24
 لفظ "ينسخ" يفيد عدة معان يعين ينقل ويكتب ويصو ر ويزيل ويغيب

لنه يتناسب بسياق اللفظ  ينتهييستخدم يف هذه املنظومة يعين واملعىن . وينتهي
البيت إبراهيم اللقاين لفظ "ينسخ" يف  شيخال استخدمقبله "حىت  الزمان..". 

صلى  هللا " أي شرع رسولينسخ  بغريه حىت الزمان  ينسخفشرعه ال السبعني "..
 بغريه حىت يوم القيامة. يه وسلم ال ينتهيهللا عل
 استظهر (25

لفظ "استظهر" يفيد عدة معان يعين استعان واستذكر وراجع وغلب واستعد  
ار لنه يتناسب يستخدم يف هذه املنظومة يعين اختواحتاط وحفظ واختار. واملعىن 

إبراهيم  شيخال استخدم". ويف فنا الن فس لدى الن فخ اختلفبسياق اجلملة قبلها "
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" أي الس بكي بقاها الل ذ عرف استظهرو اللقاين لفظ "استظهر" يف البيت التسعني "
 اختار السبكي بقا النفس الذي عرف.

 النفخ (26
والنفث يف البوق.  لفظ "النفخ" يفيد عدة معان يعين الفخر والكرب والغرور

يستخدم يف هذه املنظومة يعين النفث يف البوق لنه يتناسب بسياق اجلملة واملعىن 
إبراهيم اللقاين لفظ "النفخ" يف البيت  شيخال استخدم". ويف فنا الن فسقبلها "

" أي اختلف العلماء يف فنا النفس لدى اختلف الن فخويف فنا الن فس لدى التسعني "
 ق.النفث يف البو 

 احلشر (27
لفظ "احلشر" يفيد عدة معان يعين اإلجتماع واجلماعة واجتماع اخللق يوم 

يستخدم يف هذه املنظومة يعين واملعىن القيامة ومكان اجتماع اخللق يوم القيامة. 
 استخدم". كبعث  مكان اجتماع اخللق يوم القيامة لنه يتناسب بسياق اللفظ قبله "

" احلشركبعث   شر" يف البيت الساد  والتسعني "إبراهيم اللقاين لفظ "احل شيخال
 .مكان اجتماع اخللق يوم القيامةأي جيب علينا أن نؤمن يوم القيامة وبعثته يف 

 الصراط (28
 الطريق والسبيل واملسلك والدين لفظ "الصراط" يفيد عدة معان يعين

ممدود  يستخدم يف هذه املنظومة يعين جسرواملعىن واجلسر املمدود على منت جهن م. 
فالعباد خمتلف   مرورهم فسامل على منت جهن م لنه يتناسب بسياق اجلملة بعده "

إبراهيم اللقاين لفظ "الصراط" يف البيت املائة والستة  شيخال استخدم". ومنتلف
 جسر ممدود على منت جهن م." أي الصراط"كذا 
 العرش (29

أحد ف و لفظ "العرش" يفيد عدة معان يعين امللك وسرير امللك والسق
أحد اجلسم يستخدم يف هذه املنظومة يعين اجلسم العظيم املضيئ العايل. واملعىن 
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والكرسي  مث  القلم   والكاتبون العظيم املضيئ العايل لنه يتناسب ابجلملة بعده "..
إبراهيم اللقاين لفظ "العرش" يف البيت املائة  شيخال استخدم". اللوح كل  حكم

" أي أحد اجلسم ي  مث  القلم   والكاتبون اللوح كل  حكموالكرس والعرشوالسبعة "
 العظيم املضيئ العايل.

 الكرسي (30
مقعد من اخلشب وحنوه لفظ "الكرسي" يفيد عدة معان يعين السرير و 

أحد اجلسم العظيم املضيئ يكون حتت العرش وعلى السماء السابع. والعرش و 
لعظيم املضيئ يكون حتت العرش أحد اجلسم ايستخدم يف هذه املنظومة يعين واملعىن 

مث  القلم   والكاتبون اللوح كل   وعلى السماء السابع لنه يتناسب ابجلملة بعدها "
إبراهيم اللقاين لفظ "الكرسي" يف البيت املائة والسبعة  شيخال استخدم". حكم

" أي أحد اجلسم العظيم مث  القلم   والكاتبون اللوح كل  حكم الكرسي  و  والعرش"
 ضيئ يكون حتت العرش وعلى السماء السابع.امل

 القلم (31
لفظ "القلم" يفيد عدة معان يعين قصبة تربى ويكتب هبا وسهر جيال بني 
القوم للقمار وأحد اجلسم العظيم واملضيئ خيلقه هللا ويؤمر ليكتب ما يف احلال 

 أحد اجلسميستخدم يف هذه املنظومة يعين واملستقبل حىت يوم القيامة. واملعىن 
العظيم واملضيئ خيلقه هللا ويؤمر ليكتب ما يف احلال واملستقبل حىت يوم القيامة لنه 

مث  القلم   والكاتبون اللوح كل   يتناسب ابجلملة قبله وبعده "والعرش والكرسي  
 والعرشإبراهيم اللقاين لفظ "القلم" يف البيت املائة والسبعة " شيخال استخدم". حكم

" أي أحد اجلسم العظيم واملضيئ والكاتبون اللوح كل  حكم   القلممث   والكرسي  
 خيلقه هللا ويؤمر ليكتب ما يف احلال واملستقبل حىت يوم القيامة.

 الكاتبون (32
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لفظ "الكاتبون" يفيد عدة معان يعين املؤلف والعامل والديب واملالئكة 
ن لنه يتناسب املسج لو املالئكة يستخدم يف هذه املنظومة يعين واملعىن املسج لون. 

إبراهيم اللقاين لفظ  شيخال استخدم. القلم"مث   والكرسي   والعرشابجلملة قبلها "
كل  اللوح   الكاتبون  و  القلممث   والكرسي   والعرش"الكاتبون" يف البيت املائة والسبعة "

 املسج لون." أي املالئكة حكم
 اللوح (33

ن خشب أو غريه لفظ "اللوح" يفيد عدة معان يعين كل  صفيحة عريضة م
أحد اجلسم املضيئ خيلقه هللا كورق القلم إبذن هللا. واملعىن واخلشب واملعدن والعظم و 

أحد اجلسم املضيئ خيلقه هللا كورق القلم إبذن هللا يستخدم يف هذه املنظومة يعين 
 استخدم..".   والكاتبون القلم مث   والكرسي   والعرشلنه يتناسب ابجلملة قبلها "

مث   والكرسي   والعرشراهيم اللقاين لفظ "اللوح" يف البيت املائة والسبعة "إب شيخال
" أي أحد اجلسم املضيئ خيلقه هللا كورق القلم كل  حكم  اللوح  والكاتبون  القلم

 إبذن هللا.
 يذاد (34

لفظ "يذاد" يفيد عدة معان يعين يدفع ويطرد وحيمى ويساق. واملعىن 
لنه يتناسب بسياق اجلملة بعده "من طغوا".  يستخدم يف هذه املنظومة يعين يدفع

 يذادالشيخ إبراهيم اللقاين لفظ "يذاد" يف البيت املائة والثانية عشر "وقل  استخدم
 من طغوا" أي من طغا من عهد هللا فيدفع منه.

 يغزل (35
يستخدم يف واملعىن لفظ "يغزل" يفيد عدة معان يعين حيوك ويربم ويقف. 

 استخدم". إن أزيل وصفهنه يتناسب ابجلملة بعدها "هذه املنظومة يعين يقف ل
إن  يغزلوليس إبراهيم اللقاين لفظ "يغزل" يف البيت الثالثة والثالثني واملائة " شيخال

 " أي إذا زال وصف هللا فال يوقف.أزيل وصفه
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 التضاد   -3
ال جيد الباحث  إبراهيم اللقاين، شيخالتوحيد لل جوهرة بيف منظومة كتا

إبراهيم اللقاين  شيخال استخدمتقابلة يف املعىن أو التضاد . وسبب ذلك اللفاظ امل
ب ستعارات ال تشمل اللفاظ املتقابلة يف املعىن أو التضاد  وعدة الساليعد ة اإل

قاربة يف املعىن أو الرتادف واملشرتك اللفظي اللفاظ امل استخدامالخرى حنو 
 ومقتضى احلال.

 املعر ب  -4
ال جيد الباحث  إبراهيم اللقاين، شيخالتوحيد لل وهرةج بيف منظومة كتا

لغة فصيحة وصحيحة حىت ال توجد قبضة  استخدماللفاظ تدل  على املعر بة لنه 
 اللغة الجنبية فيها.

 نقتضى احلال -5
إبراهيم اللقاين، وجد الباحث  شيخالتوحيد لل جوهرةيف منظومة كتاب 

تفصيليا   هااستخدام. أما بيان حتليل الاللفاظ اليت تدل على مقتضى احل استخدام
 كما يلي:

 الدين عن التوحيد خالعلى نيب  جاء ابلتوحيد   وقد  (1
اللفظ يف  اختيار". ولذلك هذا البيت حيتوي على معىن "ركد لفظ "خال" يف

شرع حادوا من  يعين هم لفظ "خال" يناسب بسياق حال العرب يف العصر اجلاهلي
 طويل حىت العرب نسيته.بب نفي نيب هللا أو رسول هللا إمساعيل بس التوحيد حيمله

 لرسل رب ه   وآله وصحبه وحزبه العاقبحمم د  (2
 اختيارلفظ "العاقب" يف هذا البيت حيتوي على معىن "اخلامتة". ولذلك 

اللفظ يف لفظ "العاقب" يناسب بسياق حال حممد رسول هللا كخامت النبيني. وال 
 تكذيب على القرءان واحلديث.حممد رسول هللا. هذا ميكن وجود النيب بعد نبينا 

 التوحيد قد هذ بتها جوهرةوهذه أرجوزة لق بتها    (3
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 اختيار" يف هذا البيت حيتوي على معىن "حلية". ولذلك جوهرةلفظ "
إبراهيم  شيخ" يناسب بسياق حال هذه املنظومة قد هذ هبا الجوهرةاللفظ يف لفظ "

  .ةلعقائد الفسيدة واملباحث املطو لاللقاين وصف فها من الريب وا
 أعلى عقبهىف اخلري  رقىومل تكن نبو ة مكتسبة   ولو  (4

لفظ "رقى" ولفظ "أعلى عقبة" يفيد املعىن "رغم العبد يفعل اخلري بعبادة 
اللفظ يف "رقى" ولفظ "أعلى عقبة"  اختيارجدا فلم يكن نبوة". ولذلك  ةعسري 

 جدا. ةبة رغم العبد يفعل اخلري بعبادة عسري مكتس النبوة ال تستطيعيناسب بسياق 
 رسول املوتوواجب إمياننا ابملوت   ويقبض الروح  (5

اللفظ يف  اختيارلفظ "رسول املوت" يفيد املعىن "مالئكة عزرائيل". ولذلك 
يدير املوت. زرائيل يعين مالئكة ع ةفياملوت" يناسب بسياق وظ لفظ "رسول

 .اهنمالئكة عزرائيل خترج الروح من مكا
 ه الطفاال   وشبهها فحاذر احملاالإيالمأمل يروا  (6

لفظ "إيالمه" يف هذا البيت يفيد املعىن "هللا جييئ اإليالم إىل الطفال 
اللفظ يف لفظ "ايالمه" يناسب بسياق املصنف يدل  على  اختياروشبهها". ولذلك 

صلح فال فسد رأي معتزلة يف وجوب الصالح والصلح. إذا جيب هلل الصالح وال
 ال يفيد قليال هلم.طفال وشبهها حنو عجوزة لن املرض أيمل هللا ال
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 البا  الرابع
 االقرتاحاتاخلالص  و 

 
 اخلالص  .أ

إعتمادا على حتليل البياانت يف الباب الثالث، يفرغ الباحث نتائج هذا 
 البحث كما يلي:

التوحيد  جوهرةيف منظومة كتاب اللفظ  اختياراجملموع اإلمجايل  من حتليل  -1
الساد  هو تفصيله والستون بياانت. أما  السابعإبراهيم اللقاين هو  شيخلل

اخلامس ن بياانت مبوضوع "اللفاظ املقاربة يف املعىن أو الرتادف"، و والعشرو 
ت  ن بياانت مبوضوع "اللفاظ اليت تدل  على املشرتك اللفظي"، وسثالثو وال

وال جيد الباحث  مقتضى احلال".دل  على بياانت مبوضوع "اللفاظ اليت ت
 ها."اللفاظ املتقابلة يف املعىن أو التضاد " و"املعر بة" في استخدام

 شيخال ، يلخ ص الباحث أن  حتليل البياانت ونتائج هذا البحثبناء على  -2
مة خاصة يف تركيب الشعر. ذلك ينظر من   اختيارإبراهيم اللقاين عاملا وعال 

 تتكون من اللفاظ املقاربة يف املعىن أو الرتادف اللفظ يف تلك املنظومة اليت
سهلة واملشرتك اللفظي ومقتضى احلال. هو يرك ب تلك املنظومة بلغة 

 السأم إذا طو ل تبيينها.وخمتصرة ومكتنزة لنه خياف الربم و 
 

 االقرتاحات . 
عرف الباحث أن هذا البحث ال خيلو عن النقائص، فلذلك يرجو الباحث  -1

عطاء احلاشيات واالنتقادات البنائية إلالباحثني اآلخرين القراء أو إىل 
 للباحث.
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موضوعات  ستخدامتلك املنظومة اب ونيستطيع الباحثون احملدثون أن حيل ل -2
 اختياراللفظ حنو علم الصوات و  اختيارعلم السلوب الخرى سوى 

ليلها. ويستطيع لن تلك املنظومة تندر حت اجلملة والسلوب وغريهم
دراسات أخرى حنو  ستخدامتلك املنظومة اب ونن أن حيل لون احملدثو الباحث

 .اسة سيمائية ودراسة داللية وغريهمدراسة بالغية ودر 
اللفظ لتحليل  اختيارنظرية  ستخداميستطيع الباحثون احملدثون أن حيل ل اب -3

إبراهيم اللقاين حنو  شيخالتوحيد لل جوهرةالشعر اآلخر سوى منظومة كتاب 
 ا من النصوص العربية.لكتب الخرى وجمموعات الشعار وغريمهمنظومة ا
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