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ملخص البحث
العلماء قدميا وحديثا خيتلفون يف وجود الرتادف يف اللغة العربية .منهم من أثبتوا وجوده ومنهم
من أنكروه قائلني إن ألفاظا تبدو مرتادفة هلا معىن معني خاص ،فظهرت الفروق اللغوية إلنكار
بعضهم الرتادف ،ألن االختالف يف األلفاظ عندهم يوجب االختالف يف املعاين .فالختالفهم يف
وجود الرتادف وعدمه مأكدين وجود فروق دقيقة بني ألفاظ تبدو مرتادفة ،أرادت الباحثة البحث يف
الفروق اللغوية يف اللغة العربية ملعرفة أصح آراء العلماء استشهادا باآليات القرآنية .هذا البحث حبث
مكتيب ،وهو بتحليل الكتب املتعلقة باملشكلة املبحوثة .واملصادر األساسية لكتابة هذا البحث هي
القرآن الكرمي والكتب املتعلقة باملوضوع .وطريقة مجع املعلومات مبطالعة القرآن والكتب املتعلقة
باملوضوع .واستنتاجات البحث هي إن الفروق اللغوية موجودة يف اللغة العربية .أكدت الباحثة رأيها
مبا وجدت يف القرآن الكرمي عندما حبثت وتأملت معاين ألفاظ تبدو مرتادفة فيه .من تلك األلفاظ:
السعادة والفرح ،واحلمد والشكر ،واألسوة والقدوة ،والكمال والتمام ،والفوز والفالح.
المقدمة
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تعدد األلفاظ على املعىن الواحد

اللغة العربية إحدى اللغات املنتشرة يف

تعددا مفرطا ،ولكنهم يف الوقت

العامل .هلا مميزات كثرية ال متتاز اها اللغات

نفسه يقرون بوجود الرتادف بشروط

األخرى كاللغة اإلجنليزية واللغة اهلندية واللغة

معينة حتد من كثرته وإطالقه.

األسبانية وغريها .من هذه املميزات هي

 .3فريق ينكر الرتادف املطلق بني

االشتقاق ،واإلعراب ،واملطابقة بني املذكر

1

واملؤنث وغريها .ومن املميزات األخرى اليت

وأما احملدثون ،فقد ميز كثري منهم بني

تعد من مظهر ثراء يف اللغة العربية هي وجود

أنواع خمتلفة من الرتادف وأشباه الرتادف على

الرتادف يف اللغة العربية ،وهو املفردات الدالة

النحو التايل:

على معىن واحد أو عدة كلمات على مدلول

مفردات اللغة.

 .1الرتادف الكامل أو التماثل

واحد ،كاألسد والسبع والليث واألسامة،

 .2شبه الرتادف أو التشابه أو التقارب أو

وكالقعود واجللوس وغريمها.

التداخل التقارب الداليل

قد تكلم العلماء قدميا وحديثا عن

 .3االستلزام

الرتادف ،وهم خمتلفون يف وجوده يف اللغة

 .4استخدام التعبري املماثل أو اجلمل
املرتادفة.

العربية .أما القدماء فقد رأوا بثالثة آراء ،وهي:

2

 .1القاضي بوجود الرتادف مطلقا.
 .2ميثله من العلماء ممن أنكروا وجود

 1أمحد خمتار عمر ،علم الداللة( ،القاهرة :عامل

الرتادف يف اللغة وجودا مطلقا؛ ألن

الكتب ،)1993 ،ص223-222 .
 2نفس المرجع
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ومنهم من أظهر فروقا بني معاين الكلمات

وظاهرة الفروق اللغوية قد ظهرت

املرتادفة .والعلماء الذين أظهروا فروقا بني معاين

إلنكار بعض العلماء وجود الرتادف يف اللغة

الكلمات املرتادفة ،كانوا يفرقون بني معاين

العربية .أخذوا يلتمسون فروقا دقيقة بني

4

األلفاظ اليت تبدو مرتادفة ألن عندهم كل

فيقولون مثال(( :جلس وقعد)) خيتلفان

حرفني أوقعتهما العرب على معىن واحد،

بعض االختالف ،ألن يف ((قعد)) معىن ليس

فلكل واحد منهما معىن ليس يف صاحبه.

يف ((جلس)) .أال ترى أنا نقول :قام مث قعد،

فاختالف العبارات واألمساء يوجب االختالف

وأخذه املقيم املقعد ،مث نقول :كان مضطجعا

يف املعاين.

األلفاظ.

وإذا لُوحظت نشأة الفروق اللغوية،

فجلس .فيكون القعود عن قيام ،واجللوس عن
5

كان العلماء يف القرن الثاين اهلجري من رواة

حالة هي دون اجللوس.

فالختالف العلماء يف إثبات وجود

اللغة وجامعيها يؤكدون وجود الرتادف ويرونه

الرتادف يف اللغة العربية وعدمه قائلني إن

مسة من مسات اللغة العربية دالة على اتساعها

الكلمات اليت تبدو مرتادفة هلا معىن معني

يف الكالم ،وكانوا ال جيدون حرجا يف مجع
3

األلفاظ املختلفة الدالة على معىن واحد.

خاص ،أرادة الباحثة البحث يف ظاهرة الفروق

أما يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني

اللغوية يف اللغة العربية ملعرفة أصح آراء العلماء

وما تالمها ،جند من العلماء من أثبت الرتادف

استشهادا باآليات القرآنية.
ً
 4نفس المرجع

 3إبراهيم أنيس ،في اللهجات العربية( ،القاهرة:

 5نفس المرجع
ظاهرة الفروق اللغوية

مكتبة األجنلو املصرية ،)2223 ،ص152 .
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منهجية البحث

 )1الفرق بني السعادة والفرح
توجد كلمة السعادة يف القرآن مرتني يف

هذا البحث حبث مكتيب ،وهو بتحليل

سورة هود 125 :و  .121تستخدم هذه

الكتب املتعلقة باملشكالت املبحوثة ،وال حيتاج

الكلمة ألمر أباحه اهلل .والدليل على ذلك

إىل اخلربات من امليدان كما يف البحث

قول اهلل تعاىل:

امليداين .واملصادر األساسية لكتابة هذا



البحث هي القرآن الكرمي ،وكتاب علم الداللة









ألمحد خمتار ،وكتاب الفروق اللغوية أليب هالل









العسكري ،وكتاب يف اللهجات العربية



إلبراهيم أنيس ،وبعض كتب التفاسري .وطريقة



مجع املعلومات مبطالعة الكتب اليت تتعلق



باملوضوع.
























االستنتاجات


  




القرآن كتاب مقدس ومصدر أساسي





اعتمد عليه املسلمون يف حياهتم واحتج به

  










العلماء يف اللغة العربية .عندما قرأته الباحثة







وتأملت ألفاظا تبدو مرتادفة فيه ،وجدت فروقا




دقيقة بني معانيها .من تلك الفروق هي:
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وأما كلمة الفرح تستخدم يف القرآن

  









.ألمر أباحه اهلل وألمر غري مباح عند اهلل

) (هود 
تفسريه

يف

كثري

ابن

 قوله،والدليل على استخدامها ألمر أباحه اهلل

قال

:تعاىل

(





 فمن أهل اجلمع:) أي
قوله

ويف

6

. سعيد



وهم أتباع الرسل
:أي
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ومنهم






شقي






(

 

)









) (

  

(
7

.  ماكثني فيها أبدا:أي

فمأواهم اجلنة





)

 

فالسعادة مباحة ألن سعادة أتباع الرسل الذين





) (يونس 

.يدخلون اجلنة مباحة ومرضية عند اهلل

( :تفسريمها

اإلسالم

قال اجلالالن يف

) 

 اإلمام اجلليل احلافظ عماد الدين أيب الفداء6

) القرآن(

471 . ص،7 .) ج222 ، مكتبة أوالد الشيخ للرتاث

والرمحة

: (جيزة، تفسير القرآن العظيم،إمساعيل بن كثري الدمشقي

الفضل

)(

474-473 . ص، نفس المرجع7
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يف

( 

تفسريه:


(





)

 :) فلما
تركوا العمل مبا أمرناهم به على ألسن رسلنا.

ومباح ،ألنه قد أمر الناس به لفضله هلم وهو

( 

اإلسالم ورمحته وهي القرآن ،ومها خري مما



جيمعون.

ِ
 :)بدلنا مكان البأساء الرخاءَ
والسعةَ يف العيش ،ومكان الضر ِاء الصحةَ

والدليل على استخدامها ألمر غري
مباح عند اهلل ،قوله تعاىل:

والسالمةَ يف األبدان واألجسام ،استدراجا منا
10

هلم .

(









 :)حىت إذا فرح هؤالء

املعيشة،

األجسام .











  

املكذبون رسلنا بفتحنا عليهم أبواب السعة يف
والصحة







يف

من الدنيا بالياء

والتاء 8.فالفرح يف هذه اآلية مأمور به عند اهلل

9











11


  

(





(األنعام)

 9أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،تفسير

الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن( ،القاهرة :دار
هجر ،)2221 ،ج ،9 .ص244 .

8

 10نفس المرجع

وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،تفسير

 11نفس المرجع ،ص242 .
ظاهرة الفروق اللغوية

جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد احمللي

اإلمامين الجليلين( ،دار ابن كثري) ،ص215 .
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 :)أتيناهم بالعذاب فجأة،





وهم غارون ،ال يشعرون بأن ذلك كائن ،وال

(  األنعام)
قال

يف

الطربي

(

12

هو اهم حال .فالفرح يف هذه اآلية غري

تفسريه

مباح وال حيبه اهلل ،ألن الذين فرحوا هم

 :)احلمد

املكذبون رسل اهلل ،فأتاهم بالعذاب فجأة.

الكامل هلل وحده الشريك له ،دون مجيع

 )2الفرق بني احلمد والشكر

األنداد واآلهلة ،ودون ما سواه ،مما تعبده كفرة

تستخدم كلمة احلمد يف القرآن هلل تعاىل

خلقه من األوثان واألصنام 13.فاحلمد يف هذه

تعظيما له .أما كلمة الشكر تستخدم أكثرها

اآلية خاص هلل وحده.

هلل ،وقليل للمخلوقات .فنقول :حنمد اهلل

وتوجد يف آية واحدة استخدام كلمة

ونشكر له أو نشكر لفالن ،وال نقول :حنمد

احلمد للمخلوق يف قول اهلل تعاىل:


فالنا .والدليل على استخدام كلمة احلمد هلل،



قول اهلل تعاىل

:






























 13أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،المرجع





 12نفس المرجع ،ص247 .

السابق ،ج ،9 .ص144 .
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( البقرة)
قال

(





ابن

قال
يف

كثري

الطربي

يف

(



تفسريه:




 )أمر اهلل

تعاىل بشكره ،ووعد على شكره مبزيد اخلري.



(  آل عمران)



تفسريه:





 )أحبوا

أن حتمدهم العرب مبا يزكون به أنفسهم،

15

14

وليسوا كذلك .ذكر اهلل يف هذه اآلية أن

فكلمة الشكر يف هذه اآلية تستخدم هلل.

عذابه األليم للذين يفرحون مبا أتوا وحيبون أن

وقول اهلل تعاىل:

حيمدوا مبا مل يفعلوا .تستخدم كلمة احلمد يف



هذه اآلية للذين ال يستحقون احلمد ،ألهنم مل



يفعلوا ما يستحق للحمد .فاحلمد ال يستحق










هلم.

 








والدليل على استخدام كلمة الشكر





هلل وللمخلوقات ،قول اهلل تعاىل:

 

( لقمان)
 15اإلمام اجلليل احلافظ عماد الدين أيب الفداء

 14أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،المرجع

إمساعيل بن كثري الدمشقي ،المرجع السابق ،ج ،2 .ص.

السابق ،ج ،2 .ص323 .

122
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قال الطربي يف تفسريه:

لألمور احلسنة ولألمور السيئة .فنقول :قدوة
حسنة وقدوة سيئة.







ولوالديك تربيتهما إياك ،وعالجهما فيك ما







16

عاجلا من املشقة ،حىت استحكم قواك .









فكلمة الشكر يف هذه اآلية تستخدم هلل







وللمخلوقات (الوالدين).




 )3الفرق بني األسوة والقدوة

( األحزاب)
قال الطربي يف تفسريه:



)

وعهدنا إليه أن اشكر يل على نعمي عليك،

لألمور احلسنة ،قوله تعاىل:






والدليل على استخدام كلمة األسوة



(

توجد كلمة األسوة يف القرآن ثالث

(



مرات يف سورة األحزاب ،21 :وسورة




املمتحنة 4 :و  .2تستخدم هذه الكلمة

 ) أن
تأسسوا به ،وتكونوا معه حيث كان ،وال

لألمور احلسنة .فنقول :أسوة حسنة .أما كلمة

تتخلفوا عنه 17.فكلمة األسوة يف هذه اآلية

القدوة توجد مرتني يف سورة األنعام،92 :

تستخدم ألمر حسن ،ألن أسوة حسنة كان

وسورة الزخرف .23 :تستخدم هذه الكلمة

يف رسول اهلل.
 17نفس المرجع ،ج ،19 .ص59 .
ظاهرة الفروق اللغوية

 16نفس المرجع ،ج ،11 .ص551 .
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والدليل على استخدام كلمة القدوة

،القدوة يف هذه اآلية تستخدم ألمر حسن

: قوله تعاىل،لألمور احلسنة

ألن قدوة حسنة كانت يف الذين قد هداهم



.اهلل









والدليل على استخدامها لألمور
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: قوله تعاىل،السيئة
























  

 



)(األنعام








( :قال الطربي يف تفسريه
















،) يقول تعاىل ذكره








، واملنهاج الذي سلكوا،فبالعمل الذي عملوا

)(الزخرف

 والتوفيق الذي،وباهلدى الذي هديناهم
،يا حممد

)(

:تفسريمها

،وفقناهم

اجلالالن

قال
(



 فإنه عمل هلل فيه،فاعمل وخ ْذ به واسلكْه
:أي
ْ



 إنا:) قالوا

 فكلمة18. ومنهاج من سلكه اهتدى،رضا
 المرجع،أبو جعفر حممد بن جرير الطربي

يف

،ودين

18

ملة

على



آباءنا

وجدنا

391 . ص،9 . ج،السابق
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(

توجد كلمة الكمال يف القرآن مخس



مرات يف سورة املائدة ،3 :البقرة،115 :

 )يعين :وإنا على

 ،192 ،233والنحل .25 :تستخدم هذه

مناهجهم وطريقتهم مقتدون بفعلهم ،نفعل

الكلمة لتدل على العدة واملدة والكلية .وتوجد

كالذي فعلوا ،ونعبد ما كانوا يعبدون .يقول

كلمة التمام يف آيات كثرية وتستخدم أيضا

جل وعز حملمد صلى اهلل عليه وسلم :فإمنا

لتدل على العدة واملدة والكلية ،وتستخدم

سلك مشركو قومك منهاج من قبلهم من

خاصة للنعمة .فنقول :نعمة تامة ،وليست

إخواهنم من أهل الشرك باهلل يف إجابتهم إياك

نعمة كاملة.

مبا أجابوك به ،وردهم ما ردوا عليك من
النصيحة ،واحتجاجهم مبا احتجوا به ملقامهم

الدليل على استخدام كلمة الكمال

على دينهم الباطل 19.فكلمة القدوة يف هذه

للعدة ،قوله تعاىل:


اآلية تستخدم ألمر سيء ،ألن قدوة سيئة






كانت يف املشركني باهلل.
















  

 )4الفرق بني الكمال والتمام
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جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد احمللي

وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،المرجع
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 وهي،الكمال يف هذه اآلية للعدة تستخدم
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.عدة الشهر




 قوله،والدليل على استخدامها للمدة




:تعاىل











:تفسريه

يف









)(البقرة



كثري

ابن





قال

 















 إمنا أرخص:) أي








 وحنومها من،لكم يف اإلفطار للمرض والسفر








 وإمنا أمركم، إلرادته بكم اليسر،األعذار





 

20

. بالقضاء لتكملوا عدة شهركم
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اإلمام اجلليل احلافظ عماد الدين أيب الفداء



 



فكلمة



  

(










188

ظاهرة الفروق اللغوية

FUADUNA: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan

 فكلمة الكمال21.املولود وعمره فوقها مل حيرم

  



















. وهي سنتان،يف هذه اآلية تستخدم للمدة
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 قوله،والدليل على استخدامها للكلية
:تعاىل























) (البقرة








   

من اهلل تعاىل للوالدين أن يرضعن أوالدهن



،ذلك

بعد



) (النحل 

 فال اعتبار، وهي ستنان،كمال الرضاعة
وهلذا





 هذا إرشاد:قال ابن كثري يف تفسريه

قال



بالرضاعة

:تفسريه

يف

الطربي

قال

  (

(

) 




وذهب أكثر األئمة إىل أنه ال حيرم من










 فلو ارتضع،الرضاعة إال ما كان دون احلولني

) محلهم ذنوب
 اإلمام اجلليل احلافظ عماد الدين أيب الفداء21

. ص،2 . ج، المرجع السابق،إمساعيل بن كثري الدمشقي
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الطربي
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أنفسهم وذنوب من أطاعهم ،وال خيفف ذلك

تفسريه:

عمن أطاعهم من العذاب شيئا  22.فكلمة

(


الكمال يف هذه اآلية تستخدم للكلية ألن








املشركني حيملون ذنوب أنفسهم وذنوب من




أطاعهم كاملة.



 ،)يقول تعاىل ذكره :وواعدنا

وأما الدليل على استخدام كلمة التمام

موسى ملناجاتنا ثالثني ليلة .وقيل :إهنا ثالثون
ليلة

من

ذي

للعدة ،قوله تعاىل:

القعدة.



(







 )يقول :وأمتمنا الثالثني




الليلة بعشر ليال تتمة أربعني ليلة .وقيل :إن
عشر ذي احلجة.
العشر اليت أمتها اها أربعني ُ
َ











23












فكلمة التمام يف هذه اآلية تستخدم للعدة،




وهي أربعني ليلة.













والدليل على استخدام كلمة التمام

( األعراف)

للمدة ،قوله تعاىل:
 22أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،المرجع

 23نفس المرجع ،ج ،12 .ص414 .
ظاهرة الفروق اللغوية
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) (البقرة 





  


(
















َّ  كما،الصوم بأن آخر وقته إقبال الليل
حد



  

اإلفطار وإباحة األكل والشرب واجلماع وأول


 

الصوم مبجيئ أول النهار وأول إدبار آخر

   


صوم بالليل كما ال
َ  فدل بذلك على أال،الليل









ِ  وعلى أن املو،فطر بالنهار يف أيام الصوم
اصل





 فكلمة.نفسه يف غري طاعة ربه
ِّ ُم
َ وجع







 وهي إىل،التمام يف هذه اآلية تستخدم للمدة








 



.إقبال الليل





والدليل على استخدام كلمة التمام







َّ ) فإنه تعاىل ذكره
حد




:قال الطربي يف تفسريه
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: قوله تعاىل،للكلية
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(الفتح)







 

الطربي

قال

يف

(األنعام)

تفسريه:

قال قتادة يف تفسري القرطيب :الكلمات

(

هي القرآن ال مبدل له ،ال يزيد فيه املفرتون



 )بإظهاره إياك على عدوك،

وال ينقصون .فكلمة التمام يف هذه اآلية
25

ورفعه ذكرك يف الدنيا ،وغفرانه ذنوبك يف


اآلخرة .

تستخدم للكلية ،ألن القرآن قد مت ،فال زيادة

فكلمة التمام يف هذه اآلية

فيه وال نقصان.

تستخدم للنعمة ،وهي اإلظهار على العدو

والدليل على استخدام كلمة التمام

ورفع الذكر وغفران الذنوب.

للنعمة خاصة ،قوله تعاىل:

 )5الفرق بني الفوز والفالح
توجد كلمة الفوز يف آيات كثرية.



تستخدم هذه الكلمة معظمها للجنة وذكرها





  

اهلل صراحةً يف القرآن ،أو للنجاة من جهنم







والعذاب ،أو للظفر بالعدو ونيل الغنيمة .أما

25

 26أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،المرجع

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر

القرطيب ،الجامع ألحكام القرآن( ،بريوت :مؤسسة

السابق ،ج ،21 .ص244 .
ظاهرة الفروق اللغوية
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كلمة الفالح توجد أيضا يف آيات كثرية.






تستخدم هذه الكلمة للفالح يف الدنيا أو يف

  




اآلخرة ،لكن اهلل مل يذكر نوع الفالع صراحةً



كما يف كلمة الفوز .قرن اهلل هذه الكلمة




(احلديد)
قال

بشروط معينة .فال يفلح أحد إال بتوفري تلك
وقوله

الطربي:

الشروط ،وهي العمل مبا أمر به اهلل تعاىل

(





كاخلشوع يف الصالة وتزكية النفس والتقوى


وترك الربا والصرب وذكر اهلل والتوبة واألمر

  

يقال

:)

هلم:

باملعروف والنهي عن املنكر وغريها ،واجتناب

بشارتكم اليوم أيها املؤمنون اليت تبشرون اها

ما هناه عنه كالظلم واجلرمية والكفر وافرتاء

حنات جتري من حتتها األهنار ،فأبشروا اها.
وقوله

الكذب على اهلل وغريها.

(



الدليل على استخدام كلمة الفوز للجنة،

 :)ماكثني يف اجلنات ،الينتقلون

قول اهلل تعاىل:

عنها وال يتحولون .وقوله (















) :خلودهم يف




اجلنات اليت وصفها هو النجاح العظيم الذي









كانوا يطلبونه بعد النجاة من عقاب اهلل
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(مبفازهتم) ،يعين بفوزهم ،وهي (مفعلة) منه.
وقوله

(



:)

ودخول اجلنة خالدين فيها 27.فكلمة الفوز

28

يف هذه اآلية تستخدم للجنة ،وقد ذكرها اهلل






صراحة.

ال ميس املتقني من

أذى جهنم شيء ،وهو السوء الذي أخرب جل

والدليل على استخدام كلمة الفوز

ثناؤه أنه لن ميسهم( ،وال حيزنون) :وال هم

للنجاة من جهنم وعذابه ونيل نعيم اجلنة ،قول

حيزنون على ما فاهتم من آراب الدنيا ،إذا

اهلل تعاىل:

صاروا إىل كرامة اهلل ،ونعيم اجلنان 29.فكلمة




الفوز يف هذه اآلية تستخدم للنجاة من جهنم


 

وعذابه ونيل نعيم اجلنة.


  

(  الزمر)

والدليل على استخدام كلمة الفوز
للظفر بالعدو ونيل الغنيمة ،قوله تعاىل:

قال
(



يف



:)



وينجي اهلل من جهنم وعذااها الذين اتقوه




بأداء فرائضه ،واجتناب معاصيه يف الدنيا،




 28نفس المرجع ،ج ،22 .ص242 .
 29نفس المرجع ،ص241 .
ظاهرة الفروق اللغوية
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الطربي









 27نفس المرجع ،ج ،22 .ص399 .
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)


















مبا














.اآلية تستخدم للظفر بالعدو ونيل الغنيمة





والدليل على استخدام كلمة الفالح








: قوله تعاىل،بشروط معينة








) (النساء

:ثناؤه



 ولئن أظفركم اهلل:

) 

غنيمة

منهم

فأصابتكم

: أي، قد أفلح من زكى نفسه: يكون املعىن
 وطهرها من-بطاعة اهلل –كما قال قتادة
 فشرط الفالح يف31.األخالق الدنيئة والرذائل

بعدوكم

) هذا املبطئ املسلمني(

221 . ص،32 . ج، نفس المرجع30

 من املنافقني،عن اجلهاد معكم يف سبيل اهلل

Oktarina Yusra





 حيتمل أن:قال ابن كثري يف تفسريه

جل





.) (الشمس 

 يقول:قال أبو جعفر يف تفسري الطربي
(

،أصيب معهم من الغنيمة

 فكلمة الفوز يف هذه30.)





)  

(

 

(

 اإلمام اجلليل احلافظ عماد الدين أيب الفداء31

،14 . ج، المرجع السابق،إمساعيل بن كثري الدمشقي

(

327 .ص
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هذه اآلية تزكية النفس بطاعة اهلل وتطهريها من
األخالق الدنيئة والرذائل.
وقوله تعاىل:

الخاتمة

  

عد بعض العلماء أن وجود الرتادف




من مظهر ثراء يف اللغة العربية ومميزة من

قال ابن كثري يف تفسريه :مث توعد تعاىل

وتأملت ألفاظا تبدو مرتادفة فيه ،وجدت فروقا

الكاذبني على املفرتين ،ممن زعم أن له ولدا،

دقيقة بني معانيها .من تلك الفروق هي:

1

بأهنم ال يفلحون يف الدنيا وال يف اآلخرة ،فأما

الفروق بين ألفاظ تبدو مترادفة

يف الدنيا فهم إذا استدرجهم وأملي هلم متعهم

الفرق بني السعادة والفرح :السعادة

قليال مث يضطرهم إىل عذاب غليظ .فشرط
32

ألمر مباح عند اهلل ،والفرح ألمر

الفالح يف هذه اآلية عدم االفرتاء على اهلل

مباح عند اهلل وألمر غري مباح عند

الكذب .أما الذين يفرتون على اهلل الكذب

اهلل
2

قائلني أن له ولد ،فهم ال يفلحون يف الدنيا

الفرق بني احلمد والشكر :احلمد هلل

واآلخرة.

تعظيما له ،والشكر هلل وللمخلوقات
3





(  يونس)

مميازاهتا .لكن الباحثة عندما قرأت القرآن

الرقم



الفرق بني األسوة والقدوة :األسوة
 32نفس المرجع ،ج ،7 .ص314 .
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الدمشقي ،أبو الفداء إمساعيل بن كثري ،تفسير

لألمور احلسنة ،والقدوة لألمور
احلسنة و لألمور السيئة

القرآن العظيم ،القاهرة :دار التوفيقية
4

للرتاث ،2229 ،ج4 ،3 ،2 ،1 .

الفرق بني الكمال والتمام :الكمال
للعدة واملدة والكلية ،والتمام للعدة

السيوطي ،جالل الدين حممد بن أمحد بن

واملدة والكلية وللنعمة خاصة

حممد احمللي وجالل الدين عبد الرمحن
5

بن أيب بكر  ،تفسير اإلمامين

الفرق بني الفوز والفالح :الفوز
للجنة صراحة والنجاة من جهنم

الجليلين ،دار ابن كثري

والعذاب والظفر بالعدو ونيل

الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير ،تفسير

الغنيمة ،والفالح للفالح يف الدنيا أو

الطبري ،دار هجر

اآلخرة ،لكن اهلل مل يذكر نوع الفالح

القرطيب ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب

صراحة ،وقرن اهلل كلمة الفالح

بكر  ،الجامع ألحكام القرآن،

بشروط معينة جيب على املفلح

بريوت :مؤسسة الرسالة2222 ،

توفريها.
المراجع

العسكري ،أبو هالل ،الفروق اللغوية،
القاهرة :دار التوفيقية للرتاث2212 ،
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أنيس ،إبراهيم ،في اللهجات العربية،
القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية،
2223
عمر ،أمحد خمتار ،علم الداللة ،القاهرة :عامل
الكتب1993 ،
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