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ABSTRACT  

This article deals with “Synonymy” in Arabic. Generally 
“Synonymy” is a radical source which keeps language more 
advanced and developed. The “Synonymy” has gained attention of 
early Arabic linguists’ and scholars while compiling the sacred 
language data, for instance two major linguists Abū al-Mālik ibn 
Qutaybah al-Asma’i and Ibn Khalawayh focused on synonymity of 
words, eventually they considered memorisation of synonym words 
as a mark of pride. On the other hand, some other linguists like Abu 
al-‘Abbās Aḥmed ibn Yaḥy al-Thalb and Abū ‘Alī al-Fārisī have 
denied the existence of synonymity in Arabic language altogethers.  

After all, the “Synonymity” of words is considered as a linguistic 
phenomenon in all languages generally and in Arabic language 
particularly.  

A renowned great scholar ‘Abdul Raḥmān al-Kilānī paid 
countless attention to this linguistic phenomenon and wrote the book 

entitled: “ مع الفروق اللغوية مرتادف القرآن ”which is one of the 

comprehensive reference books in the field.  

He studied Quranic synonyms with their meanings 
systematically. The article addresses the concept of synonymity with 
a brief historiography as well as what ‘Abdul Raḥmān al-Kilānī's 
book brought us in this field. 

Keywords: Synonym, Synonyms of Quranic Language, ‘Abdul 
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العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني،وخامت النبيني  احلمد هللا ربِّ  

له وأصحابه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وعلى آ ملسو هيلع هللا ىلصسيدنا حممد 

  وبعد. 

إن القرآن الكرمي قانون احلياة لبىن آدم، وهو صاحل هلداية اإلنسان ىف كل 

وهذا كان يف مسيس احلاجة إىل اللغة اجلامعة الشاملة لضرورات  زمان ومكان،

اإلنسان كلها من أجل الفصاحة والبالغة، فنزل القرآن الكرمي بلسان عريب مبني 

بكثرة االشتقاقات واملرتادفات والدليل على جامعيتها كتب املعاجم لغنائها 

عرب البن منظور، الضخمة، والقواميس الشاخمة مثل الصحاح للجوهرى، ولسان ال

وتاج العروس للزبيدى، والقاموس احمليط للفريوز آبادى، وغريها من املعاجم، ففى 

ضوء ما سبق نقول: إن اللغة الىت تصلح أن ينزل القرآن الكرمي �ا هي اللغة العربية 

دون غريها. فاللغة العربية غنية بكثرة املفردات الدالة على املعىن الواحد، وأطلق 

متد ذراعه  على هذه الظاهرة اسم:املرتادف،واللسان العرىب قد طال باعه واالعلماء 

باملفردات عامة وباملرتادفات خاصة،ففى البداية أخذ العلماء يكثرون من تصنيف 

ومجع هذه املادة اللغوية من املفردات واملرتادفات حىت وجدنا طائفة أخرى نتيجة 

ارضت هذا االجتاه ورفضته ىف العربية مبالغة هؤالء العلماء ىف ظاهرة الرتادف ع

رفضاتاما، ومهما كان األمر فإن الرتادف موجود ىف العربية وإحساس الناطقني 

بالعربية كان يعامل هذه املفردات الىت فيها فروق دقيقة معاملة الرتادف.وأدىل بدلوه 

ا ىف هذا املوضوع من علماء باكستان الشيخ عبد الرمحن الكيالىن حيث ألف كتاب

باللغة األردوية عنوانه: "مرتادفات القرآن مع الفروق اللغوية" مجع فيه املفردات 

  املتقاربة املعىن وبني الفروق الدقيقة بينها.

ونعلم علما يقينا أن القرآن أعلى منوذجا هلذه اللغة، وبالتاىل فاملفردات 

هلا قرار، وجعله  واملرتادفات البد أن توجد فيه، وهو خزانة العلم والعرفان الىت ليس

اهللا معجزا التنقضي عجائبه ومفيدا ال تنقطع فوائده، ومجع الكثري من معانيه يف 
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ودرر  يغوصون ىف حبر ذخائره جينون آللئالقليل من لفظه، واحملققون منذ القرون 

  فوائده.مع ذلك ما انقضت عجائبه ولن تنقضي فصاحته وبالغته،و 

  متهيد: ترمجة عبد الرمحن الكيالىن:

  امسه:

مد خبش بن فيض هو الشيخ عبد الرمحن بن نورإهلى بن إمام الدين بن حم

  )١(بن أمان اهللا بن حممد عارف احلاج الكيالىن الدين هداية اهللا 

  مولده ووفاته:

م ١٩٢٣نة ولد الكيالىن ىف يوم الثالثاء ىف احلادى عشرمن شهر نوفمرب س

وتويف الشيخ يف )٢(."��ا�ا� "ىف مديرية وحمافظة  كيليانوالهىف القرية الىت تسمى بـ

  .ر��ه، �ر� ٍ�،م يف مسجد رمحانية١٩٩٥الثامن عشر من ديسمرب سنة 

  أوالده:

وكلهم حافظون لكتاب اهللا لشيخ له أربعة أبناء وأربع بنات ا

من وقالت احلافظة خدجية الطاهرة ـ حفيدة الشيخ ــ إن أكثر أوالد الشيخ )٣(العزيز

الذين حفظوا كتاب اهللا وصل عددهم إىل مخسة وأربعني حافظا والباقون مازالوا 

  )٤(مشغولني ىف حفظه.

  تعلمه:

تعلم الشيخ ىف طفولته على يد أبيه نور إهلى دراسته األولية مث التحق 

والتحق بامتحان الدراسة اإلبتدائية ىف  )٥(مبدرسة ابتدائية ىف قرية قريبة من قريته

م. وجنح فيه بتقدير ممتاز حىت نال املنحة التعليمية ١٩٣٣سنة  "زير آباد"و مدنية  

م ١٩٣٧الشهرية ست روبيات، وشارك ىف امتحان ا�لس التعليمى املتوسط سنة 

 �"ىف  مدينة تسمى  ونال املنحة التعليمية الشهرية  "��ا�ا�"مبحافظة  "ر�ل

م دراسته ١٩٣٨الشيخ ىف سنة وبدأ )٦(أربع روبيات ىف هذا االمتحان كذلك.

الدينية على يد الشيخ حممد إمساعيل السلفى رمحه اهللا تعاىل ىف اجلامعة احملمدية 
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واستمر ىف الدراسة ثالث سنوات. مث التحق بامتحان  "��ا�ا�الواقعة ىف مدينة 

م ىف املدرسة الثانوية العالية احلكومية �١٩٤١لس التعليمى الثانوى سنة ا

 )٧(واستمرالشيخ الكيالىن خالل هذه السنوات ىف الدراسة الدينية أيضا،�ا���ا،

م التحق بالعسكر كاتبا عموميا وشارك خالل هذه املدة ىف ثالثة ١٩٤٤وىف سنة 

م ١٩٤٧ر ممتاز، مث ترك العسكر سنة امتحانات عسكرية وفاز فيها كلها بتقدي

م ىف ١٩٨٥حىت دخل سنة )٨(.الهوربـفريوز سنز مؤسسةىف  وابتدأ مهنة الكتابة

كان الشيخ )٩(" بفيصل آباد وجنح فيه بدرجة ممتازة امتحان "وفاق املدارس السلفية

شريف أكثر من كتب خبطه اجلميل املصحف الفالكيالىن رمحه اهللا خطاطا ماهرا 

  بباكستان."ج ��ر هذه املصاحف الشريفة من مطبع"وقد طبعت أكثمخسني مرة،

  أساتذته:

  .والده نور إهلى:تتلمذ الشيخ على يد أبيه ىف طفولته وهو أستاذه األول: ١

 ��ا�ا�اجلامعة احملمدية تحق الشيخ الكيالىن ب: الشيخ حممد إمساعيل السلفى:ال٢

وكان الشيخ حممد إمساعيل رئيس هذه املدرسة آنذاك وأستاذا للحديث سنوات، 

  ر.م يف شهر فرباي١٩٦٨وتويف الشيخ السلفي عام 

وله مؤلفات  كان من خنبة علماء شبه القارة اهلندية،   الشيخ عطاء اهللا حنيف: 3 :

كثرية وعلى رأسها شرحه التعليقات السلفية على سنن النسائى باللغة العربية، وتويف 

  )١٠(م بالهور.١٩٨٧الشيخ سنة 

  :تالمذته

صهره الشيخ املهندس عبد القدوس السلفى وحممد  ومن أشهر تالمذته

  حنيف الصابر.

  مؤلفاته:

قام الكيالين رمحه اهللا مبؤلفات عديدة ومقاالت متنوعة ما يصل عددها 

يف شىت املوضوعات، وكتبه املطبوعة متوفرة يف املكتبات   )١١(إىل مثانية وستني مقاال 
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فهرس كتبه وأوصلتها إىل ستة وذكرت الباحثة خدجية الطاهرة ىف رسالتها كلها، 

  :وفيما يلى أمساء كتبه)١٢(عشر كتابا

  علوم القرآن: - أ

 تيسري القرآن ىف أربعة جملدات. .١

 مرتادفات القرآن مع الفروق اللغوية. .٢

  أسباب عدم فهم القرآن وحله. .٣

  احلديث: - ب

  الروح وعذاب القرب ومسائل مساع املوتى.  .١

  مرآة الربويزية   .٢

  الفقه: - ج

  التجارى ىف اإلسالم.القانون .١

  التجارة أحكامها ومسائلها.. ٢

  مكانة املال الفاضل ىف اإلسالم. ٣

  أحكام السرت واحلجاب.. ٤

  السرية النبوية: -د

  : النيب قائد.١

  : النيب شخصية الصرب واالستقامة. ٢

  علم الفلكيات: - ه

  الشمس والقمر حبسبان .   ١

  القصص: -و

  قصة نورستان .١

  نعمان مرمي .٢

  الرد على الفرق الضالة:- ز
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  الزهد والتصوف والرد على املتصوفة .١

  الشريعة والطريقة .٢

  العقيدة:- ح

  عبوديه العقل وإنكار املعجزات .١

  املدخل إىل دراسة الرتادف:

مل تغن لغة مبثل ماغنيت به اللغة العربية من تعدد املفردات الدالة على 

مرتادفات القرآن مع منهج كتاب "ان موضوع البحث بيان وإذا ك ،معىن واحد

" للكيالىن، فقد دعت احلاجة أن يذكر شيئا عن ظاهرة الرتادف ىف اللغوية الفروق

أخذ العلماء يصنفون هذه املادة اللغوية و اللغة العربية عامة وىف القرآن الكرمي خاصة.

 ىف أمناط شىت وعىن بعض هؤالء العلماء جبمع الكلمات الىت تدل على معىن واحد

باملرتادف" وأحيانا أخرى  "ما اختلفت ىف العربية ىف تأليف مستقل، مسوه أحيانا "

" فقد روى ابن فارس أن هارون الرشيد سأل األصمعى عن ألفاظه واتفقت معانيه

شعر البن حزام العكلى ففسره فقال: يا أصمعى إن الغريب عندك لغري غريب 

وروى )١٣(فظت للحجر سبعني امسا. وقد ح أمري املؤمنني، أال أكون كذلك قال: يا

ابن فارس عن شيخه أمحد بن حممد بن بندار أنه قال: مسعت أبا عبد اهللا بن 

 هناكو )١٤(خالويه اهلمذاىن يقول: مجعت لألسد مخسمائة اسم وللحية مأتني. 

ترفض ظاهرة الرتادف ىف العربية رفضا تاما ومن هؤالء: أبو عبد كانت طائفة أخرى  

أمحد بن حيىي ثعلب(ت  ) وأبو العباسهـ٢٣١(ت زياد األعراىب اهللا حممد ابن 

(ت ) وأبو احلسني أمحد بن فارس هـ٣٧٧(ت أبو على الفارسى  هـ) و ٢٩١

) قال أبو على الفارسى: كنت مبجلس سيف الدولة حبلب وباحلضرة مجاعة هـ٣٩٥

 من أهل اللغة وفيهم ابن خالوية فقال ابن خالوية: أحفظ للسيف مخسني امسا

قال ابن خالوية:فأين  ،فتبسم أبو على وقال: ما أحفظ إال امسا واحدا وهو السيف

املهند والصارم وكذا وكذا، فقال أبو على: هذه صفات وكان الشيخ ال يفرق بني 

  )١٥(االسم والصفة. 
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قال ابن فارس: ويسمى الشىء الواحد باألمساء املختلفة حنو السيف 

نقوله ىف هذا: ان االسم واحد هو السيف وما  واملهند والصارم واحلسام، والذى

خرى، فمعناها غري معىن األ بعده من األلقاب صفات ومذهبنا أن كل صفة منها،

وقد خالف ىف ذلك قوم فزعموا أ�ا وان اختلفت ألفاظها فإ�ا ترجع إىل معىن 

واحد، وذلك قولنا: سيف  وعضب وحسام وقال آخرون: ليس منها اال اسم، 

عال حنو:مضى وذهب و  ومعناه غري معىن اآلخر قالوا وكذلك األفوالصفة إال

نام وهجع وقالوا: ففى قعد معىن ليس ىف جلس، انطلق وقعد وجلس ورقد و 

نا ايب العباس أمحد بن حيى وكذلك القول فيما سواه، و�ذا نقول وهو مذهب شيخ

أبو  ومنهم)١٧(وقال السبكى: ذهب بعض الناس إىل انكار الرتادف )١٦(ثعلب.

هالل العسكرى الذى ألف كتابا مساه: " الفروق يف اللغة " نادى فيه بأن " كل 

ن كل واحد وعني من األعيان ىف لغة واحدة فإ امسني جيريان على معىن من املعاىن

  )١٨(منهما يقتضى خالف ما يقتضيه اآلخر وإال لكان الثاىن فضال ال حيتاج إليه". 

يفسرون اللفظة منها باألخرى كما  ى أن اللغوينينا نر نألالرتادف  إنكار ال يصحف

روى عن أىب زيد األنصارى أنه قال: قلت لألعراىب ما ا�نطى ؟ قال املتكاكى. 

قال قلت: ما املتكاكى ؟ فقال: املتأزف: قال قلت: ما املتأزف ؟ قال:أنت 

  )١٩(أمحق.

  أسباب كثرة الرتادف ىف العربية الفصحى:

  ـ تعدد اللهجات: ١

من أهم أسباب كثرة الرتادف تعدد أمساء الشيء الواحد ىف اللهجات لعل 

وىف سوريا كة " مثال ىف مصر يسمى ىف لبنان" فرافري"املختلفة، فما يسمى " ف

" صرافة  " فراطة " وىف العراق " خرادة "وىف  ليبيا " رفاق " وىف السعودية  واألردن

لسبب ما وقع ىف القرآن الكرمي " أو " تفاريق "ونستطيع أن نفهم على ضوء هذا ا

َحيِْلُفوَن ﴿من األلفاظ املرتادفة كورود حلف وأقسم مثال مبعىن واحد ىف قوله تعاىل:
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وكورود بعث وأرسل )٢١(.﴾َوأَْقَسُموا بِاللَِّه َجْهَد أَْميَاِ�ِمْ ﴿وقوله)٢٠(.﴾بِاللَِّه َما قَاُلوا

 )٢٣(.﴾فََأْرَسْلَنا ِفيِهْم َرُسوًال ﴿وقوله:)٢٢(.﴾بـََعَث ِفيِهْمَرُسوًال ﴿مبعىن واحد ىف قوله:

 

 

  وصف الشىء الواحد له اسم واحد بصفات خمتلفة: -١

ومن أسباب الرتادف كذلك أن يكون للشىء الواحد ىف األصل اسم 

  واحد مث يوصف بصفات خمتلفة باختالف خصائص ذلك الشىء.

  ــ التطور اللغوى: ٣

وأحد أسباب كثرة املرتادفات العربية التطوراللغوى ىف اللفظة الواحدة، فقد 

تطور بعض أصوات الكلمة الواحدة على ألسنة الناس فتنشأ صورأخرى للكلمة 

دعس وطعس، وطعر ودعز،  لدكتور رمضان عبد التواب:اومثال ذلك ما ذكره 

ىل فعل واحد هو عال كلها تؤول إوطحس وطغر مبعىن جامع املرأة، وهذه االف

طء، أما بقية األفعال فهى نتيجة تطور " فيما يبدو، وفيه يظهر معىن الو "دعس

" مع القلب املكاىن فيه أحيانا ويشبه هذا ما صوتى ىف بعض أصوات الفعل "دعس

صمعى أنه قال: اختلف رجالن ىف "صقر" فقال أحدمها "الصقر" روى عن األ

رتاضيا بأول وارد عليهما فحكيا له ما مها " فبالسنيالسقر بالصاد وقال اآلخر "

  )٢٤(".ل: ال أقول كما قلتما، إمنا هو "الزقرفيه، فقا

  ـ االستعارة: ٤

اللغات  الكلمات من ومن عوامل كثرة الرتادف ىف العربية كذلكاستعارة

األجنبية الىت كانت جتاور العربية ىف اجلاهلية وصدر اإلسالمكالدمقس واالستربق 

للحرير والبخت للحظ، واجلد واجلل للورد، والدست للصحراء واليم للبحر 

  .، فمنهاوغريذلك. وهناك شروط ذكرها علماء اللغة لوقوع الرتادف

  املعىن بني الكلمتني اتفاقا تاما.االتفاق ىف  - أ

  .االحتاد ىف البيئة اللغوية - ب
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"اجلفل"  مثل "اجلثل" وأال يكون أحد اللفظني نتيجة تطور صوتى للفظ آخر  - ج

  .مبعىن النمل

 .االحتاد ىف الزمان - د 

  

  الكيالىن والرتادف:

يرى الكيالىن أن كل ما أطلقه القرآن من األلفاظ املختلفة على معىن 

ىن خاصا به ال تشاركه فيه األلفاظ واحد فاألصل فيها أن لكل واحد منها مع

األخرى، وقال الكيالىن بصدد ذلك ىف مقدمة كتابه: إىن رأيت بأن هناك ألفاظا 

متعددة ترتجم إىل األردية للفظة واحدة حنو كلمة: خوف وخشية وحذر ووجل  

 ذلك قمت بالبحث عن " فألجلڈر�ووجس وتقوى ورهب ترمجتها ىف األردية"

  تلك األلفاظ املرتادفة. الفروق الدقيقة بني

    مرتادفات القرآن مع الفروق اللغوية

يعترب هذا الكتاب منوذجا علميا رائعا ىف جمال الدراسة اللغوية والتحقيق، 

وهو الفريد من نوعه الذى يعتىن باأللفاظ املرتادفة املعىن ىف القرآن الكرمي وحيتوى 

ىف هذا الكتاب من  على أكثر من ألف صفحة، وال ميكن هنا حصر مجيع ما

امليزات، فالكتاب بني يدى القراء ولكن سأبني هنا منهجه وترتيبه ىف املواد ومزاياه 

  و املآخذ عليه.

  عنوان الكتاب:

" كما هو مكتوب على ادفات القرآن مع الفروق اللغويةمرت امسه الكامل "

  . م ٢٠٠٩،النسخة الىت طبعت طبعة عاشرة ىف عام

  سبب التأليف:

عندما كربت ": الكيالين بصدد تأليف هذا الكتاب يف مقدمتهيقول 

شرعت ىف مطالعة القرآن مع الرتمجة والتفسري، فالحظت أن هناك كلمات متعددة 

ذر اخلوف واخلشية واحلإىل األردية باللفظ الواحد مثل "ىف القرآن الكرمي ترتجم 
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فمالت نفسى إىل أن  "ڈر�" فرتمجتها ىف األردية "والوجل والوجس والتقوى والرهب

أحبث عن الفروق اللغوية الدقيقة بني هذه الكلمات. ولكىن ماجنحت ىف هذا األمر 

ىف كثري من األحيان مث توجهت إىل العلماء املفسرين فوجد�م أ�م غري مهتمني 

بذلك إال طائفة  قليلة منهم، ومن هذه الطائفة موالنا عزيز زبيدي استفدت منه  

  )٢٥(".وتطش مل  ير كثريا، غري أن الع

  مصادره ومراجعه:

، مادة الكتاب ) الىت أخذ منها الكيالىن(مرتادفاتكثرت املصادر واملراجع 
  ومصادره كما يلى:)٢٦(

  "  راغب األصفهاىن، ويشري إليه "مف: املفردات لإلمام ال١

أبو منصور عبد امللك بن حممد بن إمساعيل الثعالىب                :فقه اللغة وسرالعربية،٢
  هـ)٤٣٠هـ ــ ٣٥٠( 

  )٣١٠،٣٩٥(: الفروق اللغوية: ابو هالل احلسن بن عبداهللا بن سهل العسكرى ٣

  : مقاييس اللغة: أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا اللغوى ٤

ىف  ١٨٩٠بن إمام الدين ولد عام ىف لغة الفرقان: احلافظ عبد احلى : مرآة القرآن ٥

  شهر نوفمرب ىف كيليانواله من حمافظة كوجرانواله.

  هـ )٣٧٦هـ ــ ٢١٣( : غريب القرآن ابن قتيبة الدينورى ٦

  : النقل من الكتب واإلحالة عليها:٧

وضع الكيالين عالمات خاصة لإلشارة واإلحالة إىل املصادر اليت أفاد 

ته إىل املفردات يف غريب القرآن ب ـ(مف)، منها يف مجع املادة، مثل إشار 

ينيحيل على أردي) غري أنه ىف بعض األحاي- و(منجد) لإلشارة إىل املنجد (عريب

اإلنسان ذكر حتت عنوانه أنه جاء  )٢٧("آدمىالكتاب بامسه الصريح مثل كلمة "

إنه جاء ىف غريب القرآن البن  سبعة ألفاظ �ذا املعىن مث يقول:ىف الكتاب العزيز 

قتيبة معان متعددة لكلمة " آنس " يقول ابن قتيبة: يقال له آنس ألنه ظاهر 

  )٢٨(.﴾ِإينِّ آَنْسُت نَاًرا﴿ويدرك باألبصار مستشهدا هلذا بقوله تعاىل:
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  ترتيبه:

 "هت ه،يه،"بحرفا، وإذا أضيف إليها  ٣٧إن عدد حروف هجاء األردية 

  حرفا وحروف هجاء األردية كما يلى: ٤٠فيصل العدد إىل أكثر من 

ح،خ، د ،ڈ ،ذ ،ر ، ڑ ، ز،  ژ، س ، ش ، ص ، ض ،  ط ،  ظ ،  ع ،  غ ، ف ، ق ، ك ، چ ، ا ،ب، پ ،ت ، ٹ، ث،ج،

  .، ے ىگ، ل ، م ، ن ، و ، ه ، ء ، 

ة حيث ذكر املؤلف األلفاظ املرتادفة ىف القرآن حتت ترتيب هجائي لألردي

عنوانا، وترك أربعة أحرف منها األلف ألن االبتداء �ا  ٣٣رتب العناوين وعددها 

، فبدأ املؤلف "ژ" و" ڑ"واحلرفان الباقيان   "ے"ال ميكن، ومنها الياء ورسم خطها 

العناوين حبرف اهلمزة وختمها حبرف الياء كما ذكر أصل موضوع هذا الكتاب " 

املرتادفة املستعملة ىف القرآن حتت األلفاظ األردية فعلى هذا بيان فرق ذيل لأللفاظ 

رتب العناوين على ترتيب حروف اهلجاء األردية، وقسم حرف اهلمزة إىل قسمني 

األلف املقصورة واأللف املمدودة وذكر حتت كل حرف من حروف اهلجاء األلفاظ 

وحبث حتت  ٧٣٧إىل  املرتادفة ىف عناوين خمتلفة ووصل عدد عناوينه بناء على قوله

لفظا تقريبا من األلفاظ املرتادفة الواردة ىف القرآن الكرمي  ٣١٠٠هذه العناوين عن 

  فنذكر هنا العناوين الىت جاء حتتها كل حرف هجاء مفصلة وجنمع عددها أخريا.

  مادة   ١٣عنوانا واأللفاظ املرتادفة  ٢٩ذكر املؤلف حتتها االلف املمدودة:  :١

  مادة  ٢١٦عنوانا واأللفاظ املرتادفة  ٥١قصورة: جاء حتتها األلف امل  :٢

  لفظا  ٢٥٦عنوانا وعدداأللفاظ  ٨٠حرف الباء: وفيه   :٣

  لفظا  ٢٥٢عنوانا وعدد األلفاظ  ٥٩حرف الياء: حتته  : ٤

  لفظا  ١٢٤عنوانا واأللفاظ الواردة  ٣٤حرف التاء: ذكر حتته  : ٥

  لفظا  ٣٨عناوين واأللفاظ الواردة  ٨: ذكر حتته ٹحرف  :٦

  كلمات   ٦حرف الثاء: فيه عنوانان والكلمات الواردة   :٧

  كلمة   ١١٦عنوانا والكلمات الواردة  ٢٨حرف اجليم: ذكر حتته  : ٨

  كلمة   ١٢٦عنوانا والكلمات الواردة  ٢٩: ذكر حتته چحرف الـ  : ٩
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  كلمة   ٥٢عنوانا والكلمات الواردة  ١٥حرف احلاء: ذكر حتته  : ١٠

  كلمة   ٦٦عنوانا والكلمات الواردة  ٢١حرف اخلاء: ذكر حتته  : ١١

  كلمة   ١٦٠عنوانا والكلمات الواردة  ٣٦حرف الدال: ذكر حتته  : ١٢

  لفظا  ٦١عناوين واأللفاظ الواردة  ١٠: ذكر حتته الڈحرف  : ١٣

  لفظا  ٢٤عناوين واأللفاظ الواردة  ٦ر حتته حرف الذال: ذك : ١٤

  كلمة   ٨٨عنوانا والكلمات الواردة  ٢١حرف الراء: ذكر حتته   :١٥

  كلمة    ٥٣عناوين والكلمات الواردة  ١٠حرف الزاء: ذكر حتته  : ١٦

  كلمة   ١٢٨عنوانا والكلمات والواردة  ٣٠حرف السني: ذكر حتته  : ١٧

  كلمة   ٤٦عنوانا والكلمات الواردة  ١٥حرف الشني: ذكر حتته  : ١٨

  كلمة   ١٧عناوين واأللفاظ الواردة  ٥حرف الصاء: ذكر حتته  : ١٩

  حرف الضاء: ذكر حتته عنوانا واحدا والكلمات املستعملة كلمتان فقط.  : ٢٠

  كلمة   ٢٦عناوين واأللفاظ الواردة  ٧حرف الطاء: ذكر حتته  : ٢١

  كلمة   ١٣حرف الظاء: ذكر حتته عنوانني والكلمات الواردة  : ٢٢

  لفظا  ٥٤عنوانا واأللفاظ الواردة  ١٣حرف العني: ذكر حتته   :٢٣

  كلمة   ٣٣عناوين والكلمات الواردة  ٩حرف الغني: ذكر حتته   :٢٤

  كلمة   ٤٤عنوانا واأللفاظ الواردة  ١٤حرف الفاء: ذكر حتته  :٢٥

  كلمة   ٦١عنوانا والكلمات الواردة  ١٨ته حرف القاف: ذكر حت : ٢٦

  كلمة   ١٦٨عنوانا والكلمات الواردة  ٢٧حرف الكاف: ذكر حتته  : ٢٧

  كلمة   ٦٥عنوانا واأللفاظ الواردة  ١٧حرف الالم: ذكر حتته   :٢٨

  كلمة   ٤١١عنوانا واأللفاظ الواردة املذكورة  ٤٨حرف امليم: ذكر حتته   :٢٩

  لفظا   ١٣٨عنوانا واأللفاظ الواردة  ٣٣ته حرف النون: ذكر حت : ٣٠

  كلمة ٤٠عناوين والكلمات الواردة  ٤حرف الواو: ذكر حتته   :٣١

  كلمة   ٨٦عنوانا والكلمات الواردة  ١٧حرف اهلاء: ذكر حتته  : ٣٢

  كلمات   ١٠عناوين والكلمات الواردة  ٤حرف الياء كما ذكر حتته  : ٣٣



 189  "اللغوية الفروق مع القرآن مرتادفات" وكتابه الكيالين عبدالرمحن

والكلمات القرآنية املذكورة حتت هذه العناوين عنوانا  ٧٣٧فمجموع هذه العناوين 

  )٢٩(كلمة كما ذكر املؤلف ىف املقدمة  ٣١٠٠يبلغ عددها  

  طريقة الكيالىن ىف عرض الكلمة:

يضع الكيالىن األلفاظ املرتادفة املستعملة ىف القرآن الكرمي ىف كتابه كما 

  يلى:

  : العنوان ىف األردية أوال:١

  لواردة ىف القرآن باإلمجال ثانيا : يذكر األلفاظ املرتادفة ا٢

  : يتكلم عن كل كلمة مع معناها ثالثا.٣

  : يذكر اآلية الىت استعملت فيها تلك الكلمة ىف ذلك املعىن رابعا ٤

" خامسا، األلفاظ املرتادفة باسم "ما حصل: ويذكر الفروق الدقيقة بني تلك ٥

  وتتضح طريقته باملثال القادم:

مخس كلمات وردت ىف )٣٠(الولد ) (" ��"�"عنوان ذكر املصنف حتت 

القرآن هلذا املعىن وهى أجنة، الوليد، الطفل، الصىب، الغالم. ويفسر بعد هذا 

  ة كلمة.اإلمجال كلم

" أجنة " هى مجع " جنني " ومعىن " َجنَّ " استتارالشىء وغشيانه، واجلنني:  :١

َوِإْذ أَنـُْتْم َأِجنٌَّة ِيف بُطُوِن ﴿الولد مادام ىف الرحم، ويستشهد هلذا املعىن بقوله تعاىل:

  )٣١(.﴾أُمََّهاِتُكمْ 

هى لغة تطلق على الصغري الذى هو حديث عهد بالوالدة كما هى " و الوليد: "٢

لق على كل مولود.مث أطلق هذا اللفظ على الطفل صغريالسن قال اهللا تعاىل تط

َأملَْ نـَُربَِّك ِفيَنا َولِيًدا َولَِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمرَِك ﴿ناقالقول فرعون ملوسى عليه السالم:

لصغري الذى قرب عهده بالوالدة،بل هو ، فالوليد ىف اآلية ليس مبعىن ا)٣٢(.﴾ِسِننيَ 

ىن أى الطفل الصغري السن.والولد واملولود كلمتان التعلق هلما بالطفل أو باملعىن الثا

بعمره فقط بل هلما تعلق بالوالدة بالنسبة للوالد سواء كان صغري السن أو شابا أو 

لنَّاُس اتـَُّقوا يَاأَيـَُّها ا﴿شيخا فكل هؤالء ولد ومولود بالنسبة للوالد.قال اهللا تعاىل:
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َلِدِه َوَال َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه يـَْوًما َال َجيْزِي َواِلٌد َعْن وَ َربَُّكْم َواْخَشْوا 

" إذا تعلقت بالعمر تطلق عموما على ويوضح الكيالىن أن كلمة "الولد)٣٣(.﴾َشْيًئا

لخدمة الطفل الذى يكون ىف السابع أو الثامن من عمره ويكون صاحلا و قابال ل

والتذكري والتانيث فيها سواء كما ىف قوله " ويكون مجعها حينئذ "ولدان

  ) ٣٤( ﴾َلْيِهْم ِوْلَداٌن ُخمَلَُّدوَن ِإَذا رَأَيـْتَـُهْم َحِسْبتَـُهْم ُلْؤُلًؤا َمنثُورًا َوَيطُوُف عَ ﴿تعاىل:

: الطفل: طفل مبعىن تنعم ورق  والطفل هو: املولود مادام ناعما ورخصا، والولد ٣

قال للمرأة ناعمة األنامل: الطفلة.فما دام الولد فيه النعمومة والرقة حىت البلوغ، وي

َوِإَذا بـََلَغ ﴿يقال له الطفل، وتطلق على الولد حىت البلوغ ففى التنزيل العزيز: 

فتبني من  )٣٥(.﴾اْألَْطَفاُل ِمْنُكْم اْحلُُلَم فـَْلَيْسَتْأِذنُوا َكَما اْسَتْأَذَن الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهمْ 

اآلية أن الطفل بعد البلوغ يدخل ىف زمرة الرجال الذين الجيوز هلم الدخول ىف 

  البيوت بدون االستئذان.

: الصىب: الصغري دون الغالم أو من مل يعظم بعد ويكون ىف اللهو واللعب من ٤

َوِإالَّ َتْصِرْف َعينِّ  ﴿عمره، والصبوة امليالن والشوق اىل اللهو، وىف القرآن الكرمي:

وهذا اللفظ يتعلق بعادات الصبا ) ٣٦(.﴾َدُهنَّ َأْصُب ِإلَْيِهنَّ َوَأُكْن ِمْن اْجلَاِهِلنيَ َكيْ 

واحلداثة أكثر من تعلقه بسن الطفل أو الصغري. وعلى هذا يقال للغالم الذى 

تكون من عاداته الصبوة بعد البلوغ " صبيا " والصبىي الصغري الذى حركاته 

يَاَحيَْىي ُخْذ ﴿األطفال ىف الطفولة. قال اهللا تعاىل:وسكناته مثل حركات وسكنات 

َناُه احلُْْكَم َصِبي�ا يعىن أن اهللا تعاىل أعطى حيىي احلكم ىف )٣٧(.﴾اْلِكَتاَب بُِقوٍَّة َوآتـَيـْ

  العمر الذى يلعب ويلهو فيه أمثاله:

: الغالم: مأخوذ من الغلمة وهى اشتداد الشهوة للجماع، فالغالم الصىب الذى ٥

ت شهوته أى صار بالغا، ويقال للشباب غليم ويطلق على الولد إىل أن يشب هاج

َويَطُوُف َعَلْيِهْم ِغْلَماٌن َهلُْم َكأَنـَُّهْم ُلْؤُلٌؤ ﴿ومجعه غلمة وغلمان ففى التنزيل العزيز:

هكذا فصل املصنف هذه الكلمات من حيث استعماهلا ىف اللغة  )٣٨(.﴾َمْكُنونٌ 

ومفردا�ا من جانب ومن حيث استعماهلا ىف اآليات  مع بيان أبوا�ا ومجوعها
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" فراغه من التفصيل ذكر حتت عنوانالقرآنية من جانب آخر، ووجدناه بعد 

  وه � � �ں �الفروق الدقيقة هلذه الكلمات املرتادفة املعاىن فيقول:"ماحصل ��  � � ��

�.  

  ذلك الولد الذى هو ىف بطن األم. اجلنني:

أى الصغري الذى ىف السابع أو الثامن من عمره وبالنسبة للوالد يطلق على  الولد:

  الصغري والكبري. 

  يطلق على الولد الصغري إىل البلوغ.  الطفل :

  الطفل الذى عاداته كعادات األوالد الصغار.  الصيب:

الولد البالغ الشاب. هكذا منهجه ىف إيراد الكلمات املرتادفة،و أنه يذكر  الغالم:

" ولكن وجدناه ىف بعض األحيان روق الدقيقة مستقلة حتت عنوان "ما حصللفا

يرتك هذا املنهج ويكتفى بالتفصيل الذى يأتى به أثناء كالمه على تلك الكلمات 

لتني ذكرمها لامثال حتدث عن كلمىت "والد و أب" املرتادفة الواردة ىف القرآن الكرمي 

" فقال: إن الوالد يطلق على املولود له كما إن الوالدة تطلق على پ�حتت عنوان "

الىت تلد، ويستدل لذلك باآلية القرآنية مث يقول: يقال: لألب واألم والدان كما 

" إ�ا ويقول عن كلمة "أب)٣٩(.﴾َأْن اْشُكْر ِيل َوِلَواِلَدْيكَ ﴿جاء ىف القرآن: 

الوالد واجلد وهلم جرا، ويأتى لفظ "  تستعمل ىف املعىن التام فيطلق هذا اللفظ على

أبوين " لألب واألم على حسب املوقع ، ويأتى لكل واحد بأمثلة من القرآن الكرمي 

َوأَمَّا اْلُغَالُم َفَكاَن أَبـََواُه ﴿فمثال "أبوين" لألب واألم فقط قوله تعاىل: 

اجلد ) ىف  األب واجلد وجد ومثال" األب" املستعمل ىف اآلباء ()٤٠(.﴾ُمْؤِمنَـْنيِ 

ْعَنا ِ�ََذا ِيف آبَائَِنا اْألَوَِّلنيَ  ﴿قوله:  إِبـْرَاِهيَم ُهَو َمسَّاُكْم  ِملََّةأَبِيُكمْ ﴿وقوله:)٤١(.﴾وَما مسَِ

 )٤٣(.﴾يَاَبِين آَدَم َال يـَْفِتنَـنَُّكْم الشَّْيطَاُن َكَما َأْخرََج أَبـََوْيُكمْ ﴿وقوله:)٤٢(.﴾اْلُمْسِلمنيَ 

"ويدل على الرتبية واإلصالح. وألجل ويقول: ان أصله"أبو أصل األب وجدناه يبني

"غالبا كما ىف التنزيل العزيز: االبن خياطب الوالد يستعمل لفظ" األب ذلك إذا كان
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خياطب يوسف أباه يعقوب.ويقال )٤٤(.﴾َوقَاَل يَاأََبِت َهَذا تَْأِويُل ُرْؤيَاي ِمْن قـَْبلُ ﴿

رب، واستعمل " أبو هلب " ىف للمضيف: أبو األضياف ولصاحب احلروب أبواحل

القرآن  ألجل هذه الصفة اخلاصة الىت اتصف هو �ا.و�ذا أ�ى الكيالىن كالمه 

" ألنه اتضح الفرق بينهما بعد هذا  كلمة، ومل يذكر عنوان  "ماحصلعن مئىت

التفصيل، فال حاجة اىل بيانه وتوضيحه مرة ثانية.وهذه القاعدة مل تكن مستمرة 

عنده بل أحيانا يبني الفروق مع كلمات ال تزيد عن ثالث، بل ىف بعض األحيان 

يأتى بالفروق، فيتحدث عن كلمتني فقط ومثال ذلك كما يلى.حتدث الكيالىن 

مبينا لكل كلمة معناها مع  )٤٥(" أ�"  وأعراب " حتت عنوان عن " عتل وفظ

االستعمال ىف القرآن الكرمي، وقد تبني الفرق من خالل هذا الكالم،ومع ذلك جاء 

�� �اج اور � بعنوان " ما حصل " قائال: عتل معناها : "  " أى الشديد ىف  ��

 �" كل شىء، والرجل اجلاىف الغليظ اللفظ:  اور  �اج � ��   ا�ل  �چ ��  �� 

��� � � �"أى اجلايف املسيء.أعراب:"وا�  آداب � � ��� � �
�
�� �

�
�
�

أى سكان البادية  "��

 إخل واملثال الثاىن كلمتا عدل وقسط)٤٦(الذين ليس لديهم سليقة للكالم.

لذلك ال يقال إن الكيالين قد خالف املنهج السائد لديه يف وضع  ونظرا

اجة صرح ىف املقدمة أنه سيفعل هذا أحيانا إن كانت احل عناوين األبواب بل إنه

  متس له.

  طريقة ترتيب املفردات:

والطريقة الرائجة ىف املعجمات العربية،  القدمي املنهج كتابه  يف الكيالين اختذ

  ��" عديدة ىف األردية مثل مثال أمامنا كلمات    "���� ���
�

   "  �  فالرتتيب "��"

 " �"مث تذكر " �" تذكر أوال مث تذكر "��" اهلجائى يقتضى أن تكون كلمة 

ولكن اجتنابا للتكرار ىف الشرح والتوضيح "��"وهكذا هو يذكر بعد كل ذلك كلمة

مث جند طريقته ىف الرتتيب غري اهلجائى،على  لكلماتللمفردات ذكر املؤلف هذه ا
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وضع املفردات أنه يذكر املرتادفات حتت عنوان خمتلف إن كانت املرتادفات  

  )٤٧(وغريه "ا��"و"ا�ر� "كثرية،وحتت عنوان واحد ان كانت قليلة مثل عنوان:

  اخللل والنقص ىف تطبيق املنهج:

رمسه لنفسه إال ىف بعض لقد متكن الكيالىن من تطبيق املنهج العام الذى 

األحيان فقد اعرتاه بعض اخللل واالضطراب. ومن مظاهرهذا اخللل واالضطراب: 

اخللل ىف اإلحالة: قد ذكراملؤلف ىف املقدمة أن هناك عناوين ىف األردية قريبة املعىن. 

ففى مثل "آ�د ��و" ،"ر�و "،"��"و،"دوڑ�"و،"��"يصعب بيان الفرق بينها حنو

هذه املواقف بني الفرق بينها قدراإلمكان مع إحالة العنوان اآلخر ىف ذلك املقام 

قائال: لينظر ويرجع اىل ذلك العنوان. ولكن وجدنا اخللل ىف هذا ىف ذكر 

ذكر فيه ست كلمات هلذا املعىن على صفحة رقم "��"و"��عنوان"

" ذكر فيه أحد دوڑ�عنوان  "وفصل القول فيها كما هي عادته  وىف ذكر )٤٨(.٢٣٧

لشواهد القرآنية على صفحة رقم عشر لفظا هلذا املعىن مث فصل القول فيها مع ا

فالعنوان األول والثاين كما ترى قريب املعىن جدا، ويصعب على الباحث )٤٩(.٤٩

التفريق بينهما مع ذلك ما أحال على عنوان آخر ال يف ذكر عنوان أول وال يف ذكر 

وعنوان رقم   " ر�" و " ��" ٤ووقع اخللل أيضا ىف ذكر عنوان رقم عنوان ثان. 

 ٥٥٢والثاىن على صفحة رقم  )٥٠( ٣٧١" واألول على صفحة رقم  �ر"  ١٨
فما أحال املؤلف على عنوان آخر ال ىف هذا وال ىف ذلك، وهناك أمثلة آخرى  )٥١(

العربية هلا مفهوم واسع من هذا النوع. وذكر املؤلف ىف املقدمة أن بعض األلفاظ 

الميكن ىف بعض األوقات أن ترتجم تلك األلفاظ بكلمة أو كلمتني، بل حتتاج إىل 

 � ��" الشرح والتوضيح، مث مثل هلذا بكلمة "وعى" وقال تذكر هذه حتت عنوان

" وقال: تأتى هذه الكلمة حتت وهكذا مثل بكلمة"خذل "���د ر�""و�� ��"و" 

� ��دو "" دو�"عنوان 
� �ى "" تأتى حتت عنوان :زوجوهكذا كلمة " "د�� �  و�� �و�
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وملا راجعنا اىل تلك املظان وجدنا نقصا وخلال ىف بعض هذا إما  "و�ڑا و�� و�

  )٥٢(لسبق القلم وإما لسبب آخر. 

  مسات منهجه ىف عرض مفردات املادة:

على ذكر عنايته بضبط بعض األبواب والكلمات.إن املؤلف قد ينص 

حركة العني ىف املاضى واملضارع واضعا احلركة حتت خط أو فوق خط مشريا بذلك 

اىل أن الكلمة من باب ضرب يضرب أو من باب نصر ينصر أو من باب فتح 

وسرى  )٥٣(يفتح، وقد ينص على ذكر املضارع نفسه مثل بلى يبلو بالء

املؤلف على ذكر با�ا هناك كلمات نص املالحظة:  )٥٥(وعال يعلو علوا.)٥٤(يسرى

وهى كلمات معلومة الباب ال حتتاج إىل بيان، فكان األنسب أن يهملها 

لوضوحها.وقد يذكر مجوع الكلمات كما يذكر مفردا�ا ىف حني آخر، وقد ينص 

على ضد الكلمة ىف قوسني أيضا.ومن منهج الكيالىن أنه يعرض اآلراء اللغوية ىف  

ُهْم ﴿د عند بعض العلماء من "األماىن"ىف اآلية:اواملر  :كثري من املفردات كقوله َوِمنـْ

الروايات الىت قد )٥٦(.﴾أُمِّيُّوَن َال يـَْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإالَّ أََماِينَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّونَ 

أدخلوها ىف الدين من عند أنفسهم، وعند جماهد: األماىن  " األكاذيب " وقد 

لغوية دون أن يصحح خطأ أو يرجع واحدا منها وقد يكتفى املؤلف جبمع اآلراء ال

يذكر اآلراء املختلفة مث ينص على القول الصحيح بعد التنصيص على اخلطأ كقوله: 

أنزل ونزل: اإلنزال عند بعض العلماء نزول الشىء من فوق مجلة واحدة كما ىف 

َلِة اْلَقْدرِ ﴿قوله تعاىل:  ال القرآن إىل السمآء الدنيا مجلة أى إنز )٥٧(.﴾ِإنَّا أَنزَْلَناُه ِيف لَيـْ

تـََباَرَك ﴿واحدة.  والتنزيل: إنزال الشيء من فوق منجما منجما كما ىف قوله تعاىل: 

وهو رأى اإلمام  )٥٨(.﴾الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمَني نَِذيرًا

ن ال يؤيدها القرآن  : ولكوبعد عرض هذه األراء يقول الكيالىن)٥٩(األصفهاىن.

) ٦٠(.﴾َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوَال نـُزَِّل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُمجَْلًة َواِحَدةً ﴿كقوله تعاىل:

والصحيح استعمال اإلنزال ىف مكان التنزيل، والتنزيل ىف مكان اإلنزال. وقد جيمع 
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لم عنها األصفهاىن، مث األراء املختلفة ويرجح واحدا منها كقوله:  الرباىن، وقد تك

العامل ،١كر صاحب املنجد  معنيني للرباىن.،ذكر بعض األراء للعلماء وقال: قد ذ 

والعارف باهللا، والصحيح القول الثاىن ألنه جاء ىف الكتاب العزيز ذكر ،٢،النحرير 

الربانيني مع ذكر األحبار.وقد ينبه على أوهام اللغويني السابقني ويذكر الصواب، 

يئني كان بينهما ذلك ينقل عن ابن فارس معىن الربزخ أنه: احلائل بني الشوبصدد 

" مث ينبه على ومهه قائال: إن قيد التوسع ىف التعريف ليس بصحيح مرازا أى متسعا 

نَـُهَما بـَْرزٌَخ َال يـَْبِغَيانِ ﴿ألن القرآن ال يؤيده، ففى القرآن الكرمي:  التفرق "  )٦١(.﴾بـَيـْ

  )٦٢(ب.مكان التوسع لكان أنس

  اهتمامه �لظواهر اللغوية والصرفية:

هناك أمثلة عديدة هلذه الظواهر، ومنها عنايته باإلفراد واجلمع، وإذا كانت 

اللفظة مما ال واحد هلا فإنه يشري إىل ذلك حنو قوله: اإلبل اسم جنس يطلق على 

األضداد ففى  املذكر واملؤنث وليس هلا واحد وال مجع من لفظها.منها عنايته بظاهرة 

كثري من املواضع أورد األضداد للمفردات وليس هذا فحسب بل عقد الرسالة 

  اخلاصة لبيان لغة األضداد باسم الضميمة الثانية ىف األضداد.

  إحاالته:

يذكر  على أال أكثر الكيالىن من اإلحاالت ىف كثريمن املواضع، واعتاد

� "  ��ارات كقوله " املادة الىت حييل عليها، بل يكتفى ببعض العب
��  د� آ�ه " �� ��

 )٦٣(". ��" أى انظر كلمة " ��

  االستشهاد �لشواهد القرآنية:

نعرف جيدا أن كتاب الكيالىن موضوعه ذكر املرتادفات الواردة ىف القرأن، 

. وإن قلت: إن كتابه معجم املرتادفات يةفمن الطبيعى أن يأتى له بالشواهد القرآن

القرآنية فال مبالغة فيه وليس هذا فقط بل هو معجم لبيان الفروق اللغوية بني تلك 

املرتادفات.ومثال ذلك توضيحه معىن " احلشر " قال: احلشر: االجتماع ويستعمل 
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: ىف األحياء واحليوانات ويقول ابن فارس: احلشر اجلمع مع سوق قال اهللا تعاىل

  )٦٤(.﴾فـََقاَل أَنَا َربُُّكْم اْألَْعَلى، َفَحَشَر فـََناَدى﴿

  االستشهاد �لشواهد احلديثية:

استشهد الكيالىن باحلديث النبوى الشريف بقلة. ويستشهد به لتوضيح 

 معىن كلمة " قر" مبعىن قرة عني يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص�ما�ر  ار�د قـُرَُّة َعْيِين ِيف ": ��

ومن استشهاده به  )٦٦("،قـُرَُّة َعْيِين ِيف الصََّالةِ : ملسو هيلع هللا ىلصأى قال رسول اهللا  )٦٥(،"الصََّالةِ 

  )٦٧(:"البينة على املدعى واليمني على املدعى عليه ".�ار�د �ى قوله:

  االستشهاد �قوال اللغويني:

كثرت الشواهد اللغوية ىف املرتادفات حيث أصبحت ىف املرتبة الثانية من 

  .جتد صفحة خالية عن الشاهد اللغوى قلماالشواهد القرآنية، 

  آراء العلماء ىف "مرتادفات القرآن مع الفروق اللغوية":

أعجب بعض العلماء بكتاب املرتادفات حيث أثنوا عليه وكذلك اعتمدوا 

عليه ومن هؤالء نعيم الصديقى الذى قال ىف جملة ترمجان القرآن:إن املرتادفات مع 

للمرتادفات القرآنية ىف احلقيقة " وقال: إنه كتاب  الفروق اللغوية كتاب املعجم

  )٦٨(جامع شامل مفيد حمقق ىف املرتادفات.

ويقول عليم الناصرى: كتاب املرتادفات ليس كتاب املرتادفات فقط بل هو موسوعة 

  )٦٩(ومعجم ملعاىن األلفاظ والكلمات

 ساجد: إن  ويقول: طالب اهلامشى: إنه كتاب فريد ىف فنه، وهكذا يقول إكرام اهللا

  )٧٠(كتاب املرتادفات كتاب منفرد ىف بابه، ويكون له شأن ىف املستقبل إن شاء اهللا 

  مزا� مرتادفات القرآن:

سهولة تناوله ومأخذه، وسر البحث فيه والوصول إىل من أهم مزاياه 

الكلمة املقصودة دون جهد وعناء، واختصاره ىف الشرح والتفسري، ومجال أسلوبه ىف 

وذكره الشواهد القرآنية واللغوية، وذكره أمساء من ينقل عنهم غالبا باإلجياز، الشرح. 
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وعنايته ببعض مسائل النحو والصرف، وإشارته إىل الضعيف واملرجوح من أقوال 

اللغويني. وإىل بعض املسائل البالغية، وذكره األضداد وأنه جيمع املادة مع الرتتيب 

املوفق.وحيدد الفروق الدقيقة بني الكلمات القرآنية احملكم والتنسيق املنظم واالختيار 

املتقاربة الىت تظن مرتادفة عند من يقول بالرتادف وىف احلقيقة هى عند الكيالىن 

ليست من املرتافات ومن مناذج ذلك قوله ىف القلب والفؤاد:القلب لغة يدل على 

اإلنسان  التصريف عن وجه إىل وجه كقلب الثوب، واالنقالب االنصراف، وقلب

وقلب الشيء قلبا: جعل أعاله أسفله أو ميينه مشاله أو )٧١(قيل مسى به لكثرة تقلبه.

الفؤاد: من فأدت يدل على احلرارة يقال: فأد اللحم أو اخلبز: أى )٧٢(باطنه ظاهره.

وقال الراغب: فأدت اللحم أى شويته وحلم فئيد: )٧٣(أنضجه ىف الرماد احلار.

فالفؤاد يطلق على القلب إذا كان فيه معىن التوقد ويدل على هذا املعىن )٧٤(مشوي.

باجلذر الثالثى، وأما القلب فيطلق على العضو املعروف ىف البدن، وهو يدل على 

: ١التصريف عن وجه إىل وجه ألصله واستخدم القرآن القلب ىف ثالثة معان  

ِإنَّ ِيف َذِلَك ﴿ه تعاىل: : العضو الذى ىف الصدر. ففى قول٣: الرأى. ٢العقل  

يًعا ﴿، باملعىن األول.وىف قوله تعاىل:)٧٥(.﴾َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه قـَْلبٌ  َحتَْسبـُُهْم مجَِ

فَِإنـََّها َال تـَْعَمى اْألَْبَصاُر َوَلِكْن ﴿باملعىن الثاىن.وىف قوله تعاىل: )٧٦(.﴾َوقـُُلوبـُُهْم َشىتَّ 

وأطلق الفؤاد على القلب )٧٨(باملعىن الثالث. .)٧٧(﴾ُدورِ تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُّ 

 )٧٩(.﴾َوَأْصَبَح فـَُؤاُد أُمِّ ُموَسى فَارًِغا﴿إذا اعترب فيه معىن التوقد ومثاله قوله تعاىل: 

ُمْهِطِعَني ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهْم َال يـَْرَتدُّ ِإلَْيِهْم َطْرفـُُهْم َوأَْفِئَدتـُُهْم ﴿وقوله تعاىل:

وإذا كان األمر كما ذكر فالقول بالرتادف بينهما ليس بصحيح بل مها )٨٠(﴾َهَواءٌ 

متقاربان ىف املعىن مع رعاية الفروق الدقيقة بينهما.وهناك كلمات كثرية بينها الفروق 

الدقيقة، ولكن ال يتسع لنا ا�ال لذكرها هنا. ومن مزاياه أيضا ذكره املناسبة بني 

 �ولوالت الكلمات وانظر لذلك كلمة"ة بني املداأللفاظ ومعانيها والفوارق الدقيق

ومن مزاياه عنايته باملسائل البالغية من البيان واملعاىن والبديع، )٨١("�"حتت عنوان"
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" وعنوان � �وضمن كتابه كثريا من اآلراء الىت تتصل �ا وانظر للتفصيل عنوان " 

� ما جند ذلك ىف عنوان "فقهية حنو يتناول الكيالىن بعض املسائل ال)٨٢(" �دن" 

ويشرح عقيدة السلف وأهل السنة واجلماعة ىف باب )٨٣(" �ل و دو�" وعنوان  "دار

وكانت عنايته باملقياس عند دوران )٨٤(التوحيد والصفات اإلهلية ىف مواضع خمتلفة.

  املادة حول معىن أو معان تشرتك فيها املفردات املتولدة من مادة واحدة.

  املآخذ على مرتادفات القرآن: 

جبانب املزايا الىت سلف ذكرها آنفا هناك بعض املالحظات جيب أن يشار 

 إليها ومن هذه املآخذ.

  أخطاؤه ىف األحاديث النبوية: -١

عند االستشهاد باحلديث ال يأتى بسندها وال يذكر خمرجها عموما، وقد 

احلديث الواردة بل ىف  وكذلك ال يذكر ألفاظ  )٨٥(يزيد فيها ما ليس فيها

كثري من املواقع يكتفى برتمجتها، وهذا يعد من العيوب ىف هذا الباب بعد 

  تدوينها.

غلطه ىف ذكر بعض املواد ىف مقام التناسب املقام مثل ذكره كلمة " عذب "  -٢

� ��حتت عنوان " 
�
  )٨٦(" ����د ��" و" ��

اعتباره وزنني للجمع من الرتادفات ومها ليسا من املرتادفات ىف شىء مثل كلمة  -٣

  )٨٧(أشهر وشهور.

التكرار ىف ذكر املفردات حتت عناوين خمتلفة وهذه الظاهرة توجد ىف كثري من  -٤

  )٨٨(املواضع من الكتاب وانظر على سبيل املثال.

ذا اخلطأ ىف كلمة " لدى األخطاء ىف اإلعالل الصرىف ومسائل النحو، وجند ه -٤

  )٨٩(" وىف بعض كلمات أخرى.

ذكره كثريا من الكلمات حتت املرتادفات مع أ�ا هى ليست منها ومن مناذجها   -٦

:  غمر ٣: سكر  ٢صعق   :١" ذكر هلا مخس كلمات:  � �ش ��" 
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: غشي.فالكلمات الثالث األوىل من املرتادفات، أما كلمة " ٥: صرع  ٤

 ف معناها ما لفظه:صرع " فذكر املؤل ���ن"  أم ا����� � �رى � � " �� �� � �ر ��

 � � �� � � � � � د� � اور
� � ،صرع،� ا�ن � �ش � � �خ � ز��

   ��ا�اب �   ز� �   و� �   �ا� فهذه الكلمة إن تكن هلذا )٩٠(."اور

املرض املشهور الذى يقال له " أم الصبيان " فممكن أن تعد من 

املرتادفات، ولكنها ال تستعمل ىف هذا املعىن إال عند القرينة، و أما 

استعماهلا العام فهو مبعىن " الطرح على األرض ألجل االضطراب واهليبة 

 يؤيد أ�ا قد تأتى مبعىن " فاالستعمال القرآىن�هكذا كلمة " ".و 

 الصعق" " كما ذكرها املؤلف، وقد تأتى مبعىن غشيان الشيء  ���

واستتاره وهو معناها األصلى الذى كان حيتاج إىل التدقيق فيه، وأما املعىن 

األول فهو على حسب االستعمال.وهناك صفحات عديدة ورد فيها كثري 

  )٩١(املفردات من هذا القبيل والكيالىن مادقق فيها.من 

خذ عليه أنه ذكر ىف مصادر الكتاب ومراجعه كتبا مل يناسب ذكرها أل�ا : ومما يؤ ٧

ال تعد من املصادر واملراجع مثل " املنجد " ففى كثري من األحيان جنده 

 .أنه ينقل عنه، وللعلماء كالم كثري واعرتاضات شىت على اإلحالة للمنجد

   



 200  "اللغوية الفروق مع القرآن مرتادفات" وكتابه الكيالين عبدالرمحن

  اخلامتة:

لقد بدأنا هذا البحث بالكالم حول ظاهرة الرتادف واختالف العلماء فيه 

دفات القرآن مع الفروق مرتاة عبد الرمحن الكيالىن و كتابه "قدميا وحديثا، وحيا

أخريا مث ذكر عدة أمور تتعلق بكتابه و  كما أجرى احلديث عن مقدمته أوالاللغوية"  

ذكر منهج الكتاب حنو ترتيب مفرداته وطريقة إيرادها ومزايا كتابه واملآخذ عليه.أما 

امللحقات فأشري إليها إشارة عابرة أل�ا حتتاج إىل دراسة مستقلة واملوقف ال يسع 

رأى أن هناك كلمات كثرية هلا هنا.ذلك أنه ملا فرغ الكيالىن من ذكر املرتادفات 

 شرح وتوضيح فذكرها توجد هلا مرتادفات وهى حتتاج إىل" ال خاصة  "املعارف

" أى امللحقات وهلا فوائد مجة وتغىن عن تصفح كتب  ضميمه جاتحتت عنوان "

كثرية ملن يريد ىف هذا ا�ال أن حيصل على فريدة من فرائد العلم والعرفان وخزانة 

كر املعارف حنو للكلمات املتقاربة ىف كتاب اهللا.وهذه امللحقات مخسة. األول ىف ذ 

األنبياء والرسل واملالئكة، والكتب املنزلة من اهللا تعاىل، وأمساء األبرار واألسرار 

واآلهلة الباطلة، والبالد واملدارس، والكتاب والسنة واألعداد،والثاىن ىف ذكر النكرات 

اليت ليس هلا مرتادفات يف القرآن الكرمي، والثالث ىف ذكر األضداد مثل األمساء 

امعة وغلط العام، واأللفاظ املتشا�ة اليت يتعني معناها من السياق، والفرق بني اجل

املعىن اللغوي والشرعي، والفرق العجيب يف املعىن بسبب تغيري حركة يف حرف الفاء 

وبيان بعض احملاورات وأثر احلروف على زمن الفعل، والرابع ىف ذكر األفعال الىت 

ا، واملصادر الىت يتغري معناها بسبب تغيري حركتها، يتغري معناها بتغيري حركة عينه

  ات.واخلامس ىف ذكر املتفرق
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  اهلوامش واإلحاالت
 

  عبدالرمحانالكيالنىحيا�ومؤلفاته،م.١٩٩الفجر الشهرية ديسمرب  وسريته يف جملة مطلعانظر ترمجته    )١

احملدث  جملةفيدة الشيخ عبدالرمحان الكيالىن.رسالة املاجستري ىف اللغة العربية للحافظة خدجية الطاهرة ح      

برصغري من أهل  م.١٩٩٦يوليو  ،٦م، والعدد ١٩٩٦ ،مارس ٥م، والعدد ١٩٩٦يناير  ٤الشهرية العدد 

  خدام القرآن من أهل احلديث يف شبه القارة اهلندية).(حديث خدام قرآن، 

   ٢٣ :مطلع الفجر ص   )٢

   ١٢٥ :املرجع نفسه ص   )٣

   ٣٠ :. رسالة املاجستري خلدجية الطاهرة ص٧٧ :مطلع الفجر ص   )٤

   ٣٧ :املرجع نفسه ص   )٥

  ٢٣ :املرجع نفسه ص   )٦

   ١٨ :ص ،رسالة املاجستري   )٧

  ١٨ :املرجع نفسه ص   )٨

  ٢٣ :مطلع الفجر ص   )٩

   ٢٢ :رسالة املاجستري ص   )١٠

  ١٤٤-١٤١ :م، ص١٩٩٦جملة احملدث الشهرية لشهر يوليو    )١١

  ٢١ :املرجع نفسه ص   )١٢

األلفاظ  .٣١٠:ص م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥رمضان عبد التواب، الطبعة الثالثة يف فقه اللغة العربية د.  )١٣

ألفاظه  ما اختلفت هـ.١٣٢١أبو احلسن على بن عيسى الرماين، املطبوع بالقاهرة سنة  ،املرتادفة

أوملان،  دور الكلمة ىف اللغة ، م.١٩٦٤سلطان بدمشق سنة واتفقت معانيه  األصمعي، نشره مظفر 

  ١/٣٢٥ ،ص:املزهر يف علوم اللغة ٩٧:ص،م١٩٦٢ترمجة الدكتور كمال بشر، القاهرة 

  ٤٣ :ص،م١٩٥٦الصاحيب، ياقوت احلموي، نشر أمحد فريد رفاعي، القاهرة    )١٤

  ٩٧ :م.ص١٩٧٣فخر الدين قباوة، حلب  شرح التصريف اململوكي ، ابن يعيش، حتقيق الدكتور   )١٥

  م.١٩٧٥، ابن درستويه، حتقيق عبد اهللا اجلبوري، بغداد ١٦٦-١/١٦٥ ، ص:تصحيح الفصيح        

   ١/٤٠٥ ،ص:املزهر يف علوم اللغة         

   ١/٤٠٥،ص:املزهر يف علوم اللغة   )١٦

  ١/٤٠٣،ص:ملزهر   )١٧

أليب هالل العسكري، ناشر: مولوى حممد أمري محزة باهتمام عبدالكرمي،مكتبة إسالمية ،الفروق يف اللغة   )١٨

�� ،
� �ان �ر��

�   ١٣ :هـ.ص١٤٠٤۔��

  ٣٧، ٣ :ص، هـ١٣٤٤البن دريد األزدي، حتقيق كرنكوحيدر آباد الدكن باهلند ،مجهرة اللغة   )١٩

  ٧٤٢٠اآلية:   )٢٠
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  ١٠٩٢١اآلية:   )٢١

  ١١٤٢٢اآلية:   )٢٢

  ٣٢٢٣اآلية:   )٢٣

  ٣٢٠ :ص،م١٩٥٦ –م ١٩٥٢حتقيق حممد علي النجار، القاهرة ،فصول يف فقه اللغة العربية   )٢٤

 ،املقدمة)، مكتبة السالم (لفظ"  شمرتادفات القرآن للشيخ عبد الرمحن الكيالين حتت عنوان "پي  )٢٥ � ���

  م٢٠٠٩ ،الطبعةالعاشرةر�، و� �ره ��٢٠ 

  ٦ :ص ،نفس املرجع  ) ٢٦

  ٧١ :ان صس" إنآدميحتت عنوان "،مرتادفات القرآن   )٢٧

  ٢٢٩٢٨اآلية:   )٢٨

كتاب املرتادفات للشيخ عبد الرمحن الكيالين منهجه ومقارنته باملفردات للراغب األصفهاين، رسالة    )٢٩

إسالم  ،م، كلية اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية العاملية ٢٠٠٧،٢٠٠٨املاجستري أليب أويس جل ويل، 

  آباد 

   ٨٠،٨٢ :ص،املرتادفات   ) ٣٠

 ٥٣ اآلية:أجنم  ٣١)  

  ١٨اآلية:ءآشعر    )٣٢

  ٣٣لقمان اآلية:   )٣٣ 

 ٧١ اآليةواقعة: ٣٤)  

 ٥٩ اآلية: توبة ٣٥)  

  ١٢ اآلية: يوسف   )٣٦

 ١٢اآلية: مرمي ٣٧)  

 ٢٣:اآليةور ط ٣٨)  

 ١٣:لقمان اآلية ٣٩)  

  ١٧الكهف اآلية:  ) ٤٠

  ٢٤اآلية: ؤمنم   )٤١

  ٧٨اآلية:حج    )٤٢

  ٢٧اآلية:بقرة    )٤٣

   ١٠٠ف اآلية:سيو  ٤٤)  

   ١٢٠ :ص ،املرتادفات   )٤٥

  ١٢٠،١٢١ :ص ،املرتادفات   )٤٦

  مقدمة املرتادفات   )٤٧

   ٢٣٧ :ص ،ملرتادفاتا   )٤٨
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   ٤٩٤ :ص ،نفس املرجع   )٤٩

  ٣٧١ :ص ،نفس املرجع   )٥٠

   ٥٥٢ :ص ،نفس املرجع   )٥١

   �� ��"عنوان " ٤٤٩ :ص ،مرتادفات   )٥٢

  ٨١ :ص ،نفس املرجع   )٥٣

   ٤٢٠ :ص،نفس املرجع    )٥٤

   ٥٨٤ :ص،نفس املرجع    )٥٥

  ٧٨اآلية: ةقر بال   )٥٦

  ١القدر اآلية:   )٥٧

  ٣١اآلية: نالفرقا   )٥٨

، دار املعرفة حممد املعروف بالراغب األصفهاين أليب القاسم احلسني بن،املفردات يف غريب القرآن  )٥٩

   ٤٨٨ :ص ،لبنان،بريوت

  ٣٢اآلية: نالفرقا   )٦٠

  ٢٧ :الرمحن اآلية)   ٦٢

   ٧٩ :ص ،املرتادفات   )٦٢

   ٩١ :ص :املرتادفات   )٦٣

  ٢٤،٢٣ اآلية: النازعات   )٦٤

باب حب النساء) واحلديث رواه النسائي عن أنس بلفظ: قال رسول (سنن النسائي كتاب عشرة النساء   )٦٥

لطيب وجعل قرة عيين يف الصالة،دار السالم والنشر والتوزيع، االنساء وا :حب إىل من الدنياملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

   ٣٣٩١،٣٣٩٢، ٤٦٩ :ص،م١٩٩٩الرياض، الطبعة األوىل 

  حتت عنوان "غلط الطعام".  ٩٩٤ :املرتادفات ص   )٦٦

   ٦٨١ :ص،نفس املرجع    )٦٧

  م١٩٩٤ترمجان القرآن، ا�لة الشهرية العدد الذي نشر يف يناير    )٦٨

  م١٩٩٢يناير سنة  ٣١االعتصام: ا�لة األسبوعية العدد الذي نشر يف    )٦٩

م. هذه النقول واحلواشي كلها مكتوبة يف ١٩٩٢جهلم) اليت نشرت يف يناير (احلرمني ا�لة الشهرية    )٧٠

  نسخة املرتادفات أيضا 

   ٦٨١ :ص  ،هـ١٤٢٣ حتقيق عدانان الداودي دار القلم دمشق، الطبعة الثالثة،املفردات للراغب   )٧١

  ٧٥٣ :ص ،املعجم الوسيط   )٧٢

  ٦٧٠ :ص،املعجم الوسيط    )٧٣

   ٦٤٦ :ص ،املفردات   )٧٤

  ٣٨اآلية:   )٧٥
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  ١٤اآلية:   )٧٦

  ٤٦:اآليةاحلج   ) ٧٧

   ٣٨٥ :ص ،باكستان هتكو   هالعثماني هاملكتبالوجوه والنظائر أللفاظ كتاب اهللا العزيزالدامغاين،    )٧٨

  ١٠اآلية:   )٧٩

  ٤٢اآلية:  ) ٨٠

   ١٨٨-١٨٧ :، وص١١٧:ص  ،مرتادفات   )٨١

  ٥١٠ :، وص٧٢٨:، وص٣٥٠ :ص،مرتادفات    )٨٢

   ٧٨١ :، وص٤٥٠ :ص ،مرتادفات   )٨٣

   ١٨٢ :ص ،مرتادفات   )٨٤

   ٥٣٨ :ص ،مرتادفات   )٨٥

  ٦٦٦-٦٦٥ :ص ،مرتادفا   )٨٦

  ٨٣٢ :ص ،مرتادفات   )٨٧

  ٢٠٢، ٢٠٠، ٨٣٥، ٧٤٦ :ص،مرتادفات    )٨٨

  ٦٦٦، ٣٤٨، ٢٦٠ :ص ،مرتادفات   )٨٩

  ٢٥٨ :ص ،مرتادفات  ) ٩٠

   ٥٨٤، ٤٨٥، ٤٦٢، ٣٢٠، ٢٩١، ٣١٨، ٢٦٧، ٢٦٠ :ص ،مرتادفات   )٩١
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