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 مادة )حرث( بين الداللة المعجمية، والداللة السياقية

 في القرآن الكريم

 *رقية محمد األحمر      
 

 :ملخصال
يىنحدد اررهتدد دراسة ددسرةق ددلغورةقىلىددكشرإعرةقيمدداركددةر لدددسرةقيىلدددسمر امقىن ددغرمرةقدد   مر د دد رةقيىلدددسرم

ب الذلغرةدل جدلس؛رألنرةدل  رةدل جديرثغبتمر م ىنقررمرةدل غج مرأمغرةق مقسرةق دلغ لسر  ديرمىنىدبتربىنىدبرةق دلغور
 ةقذشرترار لهرهذهرةقيىلدس.

قذقكرت ىند رهذهرةق سة سركىلىرةقبحد ركدةرم د رةقيىلددغارمرةق دلغومرددةرتدرارمررتدومرأ ر  دك مر مر
مر غقيىلدسرمرحتدورمرذةهتغرامقسرمطىلقسمر إنرت د اارامقىن دغرةدل جدلدسمر كس اهدغرت ىند ركىلىرةدل  رةدل جديرذلغ

مر ددمرمددغرهددكرمددغرهدد ارامقىن ددغرحت يدد ةرا لقددغمرللدد ري ددىنقررمرتن يىل ددغرم دد رزلدد امرمر يددةرأنريددرارم ددهرم دد ر
 آخررمةرةق ممارةدل جدلسرةقيتر  رحتدىل غرهذهرةقيىلدس.

 لطىلقددكنركىلددىرةدل دد رةدل جددديرة دد رةدل دد رةأل غ دديمرأ رةقىن ددكيرشمر هددكرةقددذشر  لددارةقىلىكيددكنربددةرةدل  لددةمر
يكضحرمغرحتدىلهرةقكد ترةدل جدلسرمةرم غنردةرترارمفراتمر أطىلقدكةرة د رةدل د رةيفضدغممرأ رةقيدغ كشركىلدىرةدل د ر

 ةق لغ يمر  كرم  رزةئ ركىلىرةدل  رةأل غ يمر ي ردرمةرخاللر لغورةق م.

ةق لغ لسرمةرأه رةق  ريغارةحل ييسرمركىل رةق مقسمركددغركدغنرذلدغربدغقهرةمهىنددغمرمدةر بدورةق ىلددغ ر ت  رةق مقسر
ةققددد ةمىرمدددةرمف دددريةمر قىدددكيةمر بالولدددةمر  قدددغامر ودددبه مر بىلىدددترك ددد ه رمرةددددورمىنق مدددسرجددد ةرت  ددد  رةقىلب دددسر

اةخدددورةق دددلغور كضدددحكةرهدددذهرةأل غ ددلسرقىل  ريدددسرةق دددلغ لسرةحل ييدددسمر قددد ركدددردركىلدغؤ ددغرتىدددبراممارةقيىلددددغار
ةقددد ممامركددددغر  دددر ةرأ دددغقلمرتدددنقلارةقيدددالممر ةقددد   مر ةقاةكلدددممر ىن دددغثرارةدل دددطىلحغارةدلرةا دددسردل ددددطىلحر

رةق لغورمركىنب  ركغق   مر ةقاكلممر ةق  قمر ةدلقغلمر ةق لغوسمر ةققري س.
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 المقدمة

رأمغرب  :حلد رهللر د همر ةق التر ةق المركىلىرمةرمر يبرب  همرمثرة

 ةق رةطرةدل دىنقل مرمدةركددوربدهرأجدرمر مدةرديد ربدهر  غققرآنرةقيرميرهكردبورةهللرةدلىنةمر هكرةقذكررةحليل م
ر كدد لمر مددةراكددغرإقلددهرهدد شرإعرمددرةطرم ددىنقل مر  دد راكغ ددغرةهللرإعرتدد بررآيغتددهمر قددغلرمرزليدد رت ايىلدده:ر ك ىن ددغ  

رأ  ق دكرةأْل ْقب دغ   ر  : بدبر  ةرآي غت ده ر  ق ل ىن دذ كبر  رق ل د ب رم ب غس ك  هدذهرةق سة دسرمدغاتر ددر  رمرر مر  د رت غ قدت29أ  ْدا ْق  غه رإ ق ْلك 
رةق لغورةققرآينمردل رتيىن مرامقسر لغ لسرمىغيرترق مقىن غرةدل جدلس.رررررر

 مشكلة الدراسة:
رت  ىرهذهرةق سة سرإعرةيفجغبسركةررلدككسرمةرةأل ئىلسمرأمه غ:

رمغرةق ممارةدل جدلسردلغاتر در  ؟ -
رين؟مغرةق ممارةق لغ لسردلغاتر در  رمرةم ىن دغلرةققرآ -

 أهداف الدراسة:
 ةقيماركةرةق ممارةدل جدلسمر ةق لغ لسردلغاتر در  رمرةم ىن دغلرةققرآين.

 أهمية الدراسة:
تيددددةرأمهلدددسرهدددذهرةق سة دددسرمرمددد رج دددررةم ا دددغلرةدل دددرمربدددةركىندددمرةقددداة مر ةق  ريدددغارةقىلىكيدددسرةحل ييدددسمر

أقفددغظرةققددرآنرةقيددرميمر دد لغرقىليمدداركددةرس ة دد ردلدد رت  دد ربغقبحدد ركددةرةقدد ممارةدل جدلددسمر ةق ددلغ لسرألددد ر
ررةيفكجغزرةقبلغينر لهمر إضغ سرج ي رقىل سة غارةقبحيلسرةق مقلسرةققرآ لس.

 منهج الدراسة:
ةتب ددترةق سة ددسرةدلدد  قرةم ددىنقرةئيرمرتىنبددملرةق مقددسرةدل جدلددسرقىلدفددراتمر تىنبددملر س اهددغرمرةم ددىن دغلرةققددرآينمر

رسراممهتغرمرةق لغورةققرآين. ةتب ترةدل  قرةقىنحىللىليرمراسة 
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 الدراسات السابقة:
ملرأجددد ر لددددغرأدطدددتربدددهراسة دددسرامقلدددسردلدددغاتر ددددر  رمرةققدددرآنرةقيدددرميمر ىل دددورهدددذهرةق سة دددسرت دددلارمدددغاتر

رقىل سة غارةقبحيلسرمرةق ممارةقىلىكيس.ر

 خطة الدراسة:
رةدلق مس:

ردت ل ر

رةق مقسرةدل جدلسردلغاتر در  .رالمبحث األول:

رملهر س ارمغاتر در  رمرةم ىن دغلرةققرآين.رالمبحث الثاني:

 ةق مقسرةق لغ لسردلغاتر در  رمرةم ىن دغلرةققرآين.المبحث الثالث: 
رةخلغدتس.
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 تمهيد:

 علم الداللة، وأنواع الدالالت:
ةقيىلددسر م  غهدغمر ةقمددر طركىلد رةق مقدسركىلد ري دىن رب سة دسرةدل د رددغلرةيف درةار ةقاكلدممر لد سنيرةق ال دسربدةر

رةقكةجمرتك رهغرمرةقرمارقلىنديةرمةرزتورةدل  .

 أنواع الدالالت:
 ةق مقسرةق كتلس:ر ت ىنقركةرض رةحلر درب   غرقب ضمر ىن ىند رمةرطبل سرةألمكةا.ر-1

 ةق مقسرةق حكيس:ر ت ىند رمةر  غمرةجلدىلسر ترتلب غ.ر-2

 خاللرأب لسرةقيىلدغار ملى غ.ةق مقسرةق ر لس:ر ت بملرمةركىل رةق ردمرمةرر-3

 ةق مقسرةدل جدلس:ر هكرمغرجتدىلهرةقيىلدسرمةرم  ري ورإعرةقذهةرك  رمسغعرهذهرةقيىلدس.ر-4

ةق مقسرةق لغ لس:ر هيرمكضملراسة سرهذةرةقبح مر هتىن رب سة سرةقيىلدسراةخورةقاكلمرةقىلىكشمر مدغريي دبهرر-5
ددسرمرحتددورمرذةهتدغرامقدسرمطىلقدسمربدورتىنحقدقرامقىن دغرمدةرةق لغورذلغرمةرحت يد ردل د رب ل دهرا نرودبهمر غقيىل

 ةق لغورةقذشرت  رر له.

رالداللة المعجمية لمادة )حرث(.رالمبحث األول:

رمر  ي  غرة ىن رةضرأوىلب غرمرةق قغطرةآلتلس:1ذكررأمحغ رةدل غج رك ترم غنردلغاتر در  رمرةقىلىس

 ك مرةدلغلمر رت  ه.-1
رةققرآن مرأشرةاْر-2  س ْ ه .ةْدر   
ره ا ق ْت.-3 ركىلل غردَّتب ْرا  رةق غ سر أدرثىن غمرأشر    د ر ْثت 
رةق غس:رد ربْكىن  غ.رر-4  د ر ْثت 
 بغق ى س .ر-5

ر  ْ ك ٍتمر ةق ِّيغح ربغدل  ةجلدمل ربةرأسبمل 
ر فسرةقاسع.-6 ر ةحل ر ةث س :رةق دورمرةألسضرزسكغركغنمرأ رور غمر   رييكنرةحل ْر    ةحل ْر  
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7-. رقألْزا سةع  رمرةألْسض  رةحل مب ر  ْذ  ك  رةحل ْر  
رةألمرمرتذكرهمر ةهىنغجرقه.-8  د ر   
ْرثغًمر  ط    غ.-9 رك  د ق هربغق ِّيِّْة رد  رد ر   

رمىنفغ تددغن:ر   يدةررتددملرهدذهرةدل ددغينرحتددترأمدومرأ رأكيددرمر  د رجددغ رمرةدلقددغيلس:رثةحلدغ ر ةقددرة ر ةقيدغ رأمددالن 
رر1 ةآلخررأْنريد ْ ا لرةقمي .ثأد مهغرةجلدملر ةقي ْ ممر

يرةقرجدوردغسثدغمر م دهرددر رةقدابسعمر ةدلدرأترددر رةقداب جمرراألصل األول: ةحلر ر هكرةقي مر ةجلدملمر بهرمس 
 ق ددورم  ددغردددر رةققددرآنركك ددهرك ددمر رتددملرقىلح دد غامر كددذقكرةجلدددملربددةرأسبددملر  ددغ ردلددغر لددهرمددةرإد ددغنرذلددةر

رحتريكرةق غسربق  ررتملرةجلدرر زيغاترةق غسر كت.ررررره  ربهرك مرةقيكة ر زيغاترةق  ومر أي غ

ر غ ىن همر أدرث غ:ره ا ذلغمر ق دورم دهرددر رةألمدررإذةرتدذكرهمر ةهىندغجرقدهمردلدغر لدهرمدةرهدالمرراألصل اآلخر: د ر   
ر إسهغورقىل فسمر ةققىلممر كذقكردر رةق  قمر  كرهالكرةق فسمر ةذلالرم بمرقىل الك.ر

رة )حرث( في االستعمال القرآنيصيغ ورود مادرالمبحث الثاني:

ر  ر 2 ساارمددغاتر دددر  رمرةققددرآنرةقيددرميرب مددررمددلهر ةحلْ ددْر   ر 1 رحت ْر ث ددكن ر 2 رةحلْ ددْر   ددْر   ر1 رد  ددْر    رد 
ددْرث ي  ر 3  دددْرث ي  ر 1 رد  ْرث دده ر 1 رد  ر 1 رد  ر 1 ر  ةحلْ دددْر   ددْر     مرب ددد ارإرتددغعرأسب دددسركمددررة دددىنقغ غركىلدددىر1 ر  د 

رةق حكرةآليت:

رت ْ ددق ير-1 ر  م  رت ي ددب رةأْل ْسض  رذ ق ددكل  ددغربد ق ددر ت رم  رإ  دب   رإ  بدده ريد ق ددكل  ددغر  ددغق كةرةآْلن ررةحلْ ددْر  ر دغلرت ددغع:ر   ددغل  ددل س ر  ل   ر   ددىلبد س رم  م   
ر  ذ ل  كه غر  م غرك غا  ةريد ْف  ىل كن  ر ةقبقرت: رب غحلْ قِّ ْئت    71ج 

ر-2 دددددغر  يد ْ ىل دددددك  ر  ل   ددددد   رق لد ْف   رةأْل ْسض  ددددد  ىرم  ر   دددددغا  ررةحلْ دددددْر  ر دددددغلرت دددددغع:ر   إ ذ ةرتد دددددك عب رةْقف    ره  دددددم    ةق بْ دددددو ر  ةقىلبددددده رم 
  رر205 ةقبقرت:

ددغؤ ك ْ ر-3 ددْر  ر دغلرت ددغع:ر      ددْرث ي  ْرق ي ددْ ر  ددْنت كةررد  ددي ْ ر  ةتدبررد  ددْئىن ْ ر    دد ِّم كةرأل   ْدف    ر   ق ددكةرةقىلبدده ر  ةْكىل د ددكةرأ  بي ددْ رم ال   ددكه رأ َّنب
  رر223  ب مِّر رةْقد ْؤم   ة  ر ةقبقرت:

ر-4 ددة رةقددذبه م  ددغ  ر  ةْقب   ددة ر  ةْقق   ددغط ب رةْقد ق ْ ط ددر ت رم  ددة رةق ِّ   رم  رةقمبدد  ك ةا  رد ددم  ر ددغلرت ددغع:ر ز يِّددة رق ىل بددغني    ةْقف  بددس ر  ةخلْ ْلددو 
ر  رةْقد   كبم س ر  ر رم ىن غع رةحلْ ل غت رةق   ْدل غر  ةقىلبه رك ْ   ه رد ْ ة رةْقد آ   ر آلركدرةن:رةحلْ ْر  رةأْل  ْد  غم    رر14ذ ق ك 
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ددر رأ م ددغب ْتر-5 ددغرم  رس يددٍحر  ل   ي ددو  ددذ ه رةحلْ ل ددغت رةقدد   ْدل غرك د  ره  ددْر  ر ددغلرت ددغع:ر م ي ددو رم ددغريد ْ ف ق ددكن رم  دد  ررد  ْ ر د ددْكٍمرل ىل د ددكةرأ  ْدف   
ىْنه ر  م غرل ىل د     رةقىلبه ر  ق ي ْةرأ  ْدف     ْ ري ْ ىل د كن  ر آلركدرةن:   117  ن ْهىل ي 

ددة ر-6 ددغن ررةحلْ ددْر  ر ددغلرت ددغع:ر   ج   ىل ددكةرق ىلبدده رشل بددغرذ س أ رم  ددغرك  ةرق م ددر ك غئ   غر  د  ددذ  ةرق ىلبدده رب ددا ْكد   ْ ر  ه  ددذ  ددلًبغر د ق ددغق كةره  ر       ةأْل  ْد  ددغم 
ر  ر ك غئ   ْ ر  غ  رم غره ْي د كن  ر ةأل  غم:ق م ر ر و رإ ع  ري    رق ىلبه ر د   ك  رةقىلبه ر  م غرك غن  و رإ ع  ري      رر136ك غئ   ْ ر  ال 

دغ  رب دا ْكد   ْ ر  أ  ْد  دغم رد رِّم در  د ْر  ر غلرت غع:ر     غق كةره ذ ه رأ  ْد  غم رر-7 رم دْةر  م  ري ْط  د   غرإ مب ْجر رم  دغر  أ  ْد  دغم رد  ْترل   كس ه 
رةْ   رةقىلبه رك ىل لدْ  غرةْ ا  ةً رك ىل ْله ر  ل ْجا ي  ْ رِب  غرك غ  كةريد ْفىند ر  ن  ر ةأل  غم: ري ْذك ر  ن    138م 

ر-8 رم  دددغن  ر  ك  بدددغرةحلْ دددْر  ر دددغلرت دددغع:ر   ا ة   ا ر    دددىل ْلد غن رإ ْذره ْي د  دددْتر  لددده رو ددد    رةْقق دددْكم  دددغه   ية  ررإ ْذر د ف م  دددْ ر   حل  ْيد   
  78 ةم بلغ :

ددغن ري ر يدد  ر-9 ددْر  ر ددغلرت ددغع:ر م ددْةرك  ررد  ددر ت ر  ددا ْارق دده رم  ْرث دده رةآْلخ  ددغن ري ر يدد  ررد  ددْر  ر  م ددْةرك  ررد  ددغر  م ددغرق دده رم  ةقدد   ْدل غر د ْؤت دده رم  دْ  
لٍم ر ةقمكسى: ر ت رم ْةر       رر20ةآْلخ 

ر رر63 ر ةقكة  س:حت ْر ث كن ر غلرت غع:ر أ  د ر أ يْدىن ْ رم غر-10

رةْو   ةرك ىل ىر-11 ْرث ي  ْر غلرت غع:ر أ ن  ر رر22إ ْنرك ْ ىن ْ رم غس م ة  ر ةققىل :رد 

 المبحث الثالث: الداللة السياقية لمادة )حرث( في االستعمال القرآني.

1- : ــي ص ، والن،    ساارامقددسرةحلددر ركىلددىرةقيددكة ر ةق  ددلمرمر كقددهرت ددغع:ر م ددْةرررداللــة الْحــرلث علــَّ الثـ،ــْواَّص
دددغن ري ر يددد  ر ددددْر  رك  ررد  دددر ت ر  دددا ْارق دددده رم  ْرث ددده رةآْلخ  ددددغن ري ر يددد  ررد  دددْر  ر  م دددْةرك  ددددْةررد  دددر ت رم  رةآْلخ  دددغر  م ددددغرق ددده رم  ةقدددد   ْدل غر د ْؤت ددده رم  دْ  

لٍم  ةقمكسى: ةق دغتقركدةرةقطغكدغارةقديتركدىل دغرةدلدؤمةرمرا لدغهمر  د رر1 مر حدر ررةآلخدرترهدكرةقيدكة 20    
هذةرةقيكة ربغقاسعمر غق  لغرماسكسرةآلخدرتمر  دلجارةيف  دغنريدكمرةققلغمدسرذتدرترزسكدهرر- بحغ هر ت غع- بهرةهللر

ررةق  لغر كغنر  لهرمكج غرإعر دؤ اغ مر طىلدمرطلبغهتدغمر ةكىن دغ رقدذةهتغمر2مرهذهرةق  لغمرأمغرمةريري رد ْر  
 ؤتددهرم  ددغرمددغر  ددد غهرقددهر  ددلبغرزلدد اةركدددغريمددغ رةهللمرمركدددغريروددمرهددكمرر-قددلسرقددهرهدد  رمرأكدددغلرةآلخددرتر ر

ر قلسرقهرمرثكة رةآلخرتردظمر مر  لم.ررر
                                                           

 .6/553.ري  ر:رةقبحررةدل ي مرأبكرةق بغنيرةقفغ يمرر1
ر.ر16/18.ري  ر:رةجلغمملرألديغمرةققرآنمرأبكركب ةهللرةققرطيبمر2
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رةقربج ددو رررداللــة الحــرث علــَّ الْمــرلْأةص: -2 ددْر   مرأ شرييددكنر ق دد  هرم  ددغمركن   ددهره ْددر  رقلد ددْاس عمر ددغلرت ددغع:ر1ةدلددرأترد 
ددددآؤ ك ْ ر   ر ددددْر  ر   ددددْ ر  ددددْنت كةْررد  ددددْرث ي  ْرقبي  ددددْئىن ْ  ر ةقبقددددرت:رد  ر    مرأش:رمكةضددددملردددددرثي مر مددددبهرمددددغري ىلقددددىرمر223أ َّنب

أسددددغم ةرمددددةرةق طددددامربغقبددددذسمر ةألسدددددغمرأسضرذلددددغمر  ددددنتكةردددددرثي  رأش:رزلددددوردددددرثي مر هددددكرةقفددددرجمر أَّنر
ق  دغ ردرثدغركىلدىر جدهرةقي غيدسرأشرهددةرمر أوىلدمرةدلف دريةركىلددىرأنرت ددلسرة2 دئىن  رأش:رمدةرأشرج دسر دئىن 

 .3قىلكق ركغألسضرقىلاسع

ـــ ،رلع (: -3 ـــة الْحـــرث علـــَّ ) ال  دددكمرلىلددددكةرأ ف ددد  ر نهىليىنددده ر آلررددددر  م دددهر كق دددهرت دددغع:ر أمدددغبترردالل
رت ي دب ر4 مرأشرأتتركىلىرزسك  ر نهىليىنه117كدرةن: رذ ق دكل  دغربد ق در ت رم  رإ  دب   رإ  بده ريد ق دكل  مر كذقكر كقدهرت دغع:ر   دغل 

رت ْ ددددددق ير ر  م  ددددددغا  ةريد ْف  ىل ددددددكن  ررةحلْ ددددددْر  رةأْل ْسض  ر  ددددددذ ل  كه غر  م ددددددغرك  رب ددددددغحلْ قِّ ْئددددددت  ددددددغر  ددددددغق كةرةآْلن رج  ددددددل س ر  ل   ر   ددددددىلبد س رم  م   
ر5غرملرت دىنم مرق دقغيسرةقداسع مرأش:رمةرمدفغارهدذهرةقبقدرترأاد71 ةقبقرت: مر بدهر    درر كقدهرت دغع:ر   إ ذ ةرتد دك عب

ر ر  ل   غر  يد ْ ىل ك  رق لد ْف     رةأل ْسض  رةقف   دغا  ر ةقبقدرت:رةحلْ ْر  ر    ىرم   مرأش:رهدرورةقداسعمر205  ةق بْ و ر  ةقىلبده رم ره  دم 
ةررةحلْ ْر  رغرذ س أ رم ة رمر م هرأي غر كقهرت غع:ر   ج   ىل كةرق ىلبه رشل بر6 يف  ه دذ  ةرق ىلبده رب دا ْكد   ْ ر  ه  دذ  دلًبغر د ق دغق كةره  ر       ةأْل  ْد  غم 

ددد ر  دددر ك غئ   ْ ر   دددو رإ ع  ري    دددك  دددغن رق ىلبددده ر د    رةقىلبددده ر  م دددغرك  دددو رإ ع  ري    دددغن رق م دددر ك غئ   ْ ر  دددال  دددغرك  دددكن  رق م دددر ك غئ   غر  د  غ  رم دددغره ْي د 
ر7أش:رمدددةرزسك ددد مر مكة دددل  ر م136 ةأل  دددغم: رم  دددغن  مر م دددهرأي دددغر كقدددهرت دددغع:ر   ا ة   ا ر    دددىل ْلد غن رإ ْذره ْي د 
دددغه   ية  ر ةأل بلدددغ :رةحلْ دددْر  ر دددْ ر   ر  ك  بدددغرحل  ْيد    دددْتر  لددده رو ددد    رةْقق دددْكم   مرأش:رمرةقددداسعمر كدددذقكرمر كقدددهر78إ ْذر د ف م 

رةقمبر رد م  رق ىل بغني  رةْقد   دكبم س رت غع:ر ز يِّة  ر  ةْقف  بدس ر  ةخلْ ْلدو  دة رةقدذبه م  رم ة رةق ِّ  غ  ر  ةْقب   ة ر  ةْقق   غط ب رةْقد ق ْ ط ر ت رم    ك ةا 
رم ىن غع رةحلْ ل غت رةق   ْدل غر  ةقىلبه رك ْ   ه رد ْ ة رةْقد آ   ر آلركددرةن: رذ ق ك  ر  ةحلْ ْر   يدوِّر مر دغحلر ره دغرة د  رق14  ةأْل  ْد  غم 

ر وددبهمر ىلفددظردددر ره ددغراةلركىلددىرةقدداسعم ددمف رمددةرد  ددذ ه رر8مددغره ْددر    ر بددذقكرأي ددغر    ددرر كقددهرت ددغع:ر     ددغق كةره 
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ري دد ددغر  أ  ْد  دغم رم  ددغ  رب دا ْكد   ْ ر  أ  ْد  ددغم رد رِّم دْترل   كس ه  رم دْةر  م  ددغرإ مب ري ْط  د    ْجدر رم  رد  ددْر   ددغرْذك ر  ن رةْ د  رةقأ  ْد  دغم ر  د  ىلبدده رك ىل لدْ  
 .رررررررررر1 مر غحلر رمرهذهرةآليسرةقير سرهكرةقاسع138ةْ ا  ةً رك ىل ْله ر  ل ْجا ي  ْ رِب  غرك غ  كةريد ْفىند ر  ن  ر ةأل  غم:

رقدددددألْزا سةع رداللـــــة الحـــــرث علـــــَّ ال راعـــــة:  -4 رمرةألْسض  رةحل دددددم  ر م دددددهر كقدددددهرت دددددغع:رأ  د دددددر أ يْدىن ْ رم دددددغ، أش:ر  دددددْذد 
مر غيف  ددغنرإ ددغر ىلددكرةقمددننرمر ددقر2 مرأش:رتبددذس نردبددهمر تقىلبددكنرةألسضركىللدده63 ر ةقكة  ددس:63 حت ْر ث ددكن ر

 هكرةقاةسعمر ةدل بت.رررر- بحغ همر ت غعرر-ةألسضمر حتريي غرة ىن  ةاةرقكضملرةقبذ سمر ةهللر

رةْوددد   ةرك ىل ددددىررداللـــة الحــــرث علـــَّ البســــتان، واألر  المثمـــرة: -5 دددْرث ي  ْر م ددددهر كقدددهرت ددددغع:ر أ ن  ْ ددددىن ْ ررد  إ ْنرك 
ر3 مرأشرب ىنغ  ي  مر ض ل ىن ي  .22م غس م ة  ر ةققىل :

ر  

                                                           

ر.رر4/235.ري  ر:رتف برةقبحررةحمللطمرأبكردلغنرةأل  ق يمر1
ر.7/446مر ةقبحررةدل ي مرةقفغ يمر5/290.ري  ر:رأ كةسرةقىن ايومرةقبل غ شمر2
ر.رر3/461مر مةرةدلف ريةرمةر غل:ردرثي مرةقاسعمري  ر:رلررةق ىلكممرةق در   شمر9/15.ري  ر:رإس غارةق قورةق ىلل رإعرماةيغرةققرآنرةقيرميمر3



  
      2222 وليوي( 2العدد ) (6)المجلد                                                               مجلة المنتدى األكاديمي               
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 الخاتمة
ر يةرتىلملمرب ضرةق ىنغئقرةقيترتكمورإقل غرةقبح رأث غ رة ىن طغورمغاترةقبح مر هي:ررررر

ةدل ددغج رةقق  ددسرملرهتدددورةق مقددسرةق ددلغ لسردلددغاتردددر مر غدل ددغج رتددكسارةق مقددسرةدل جدلددسمر ت ددرجركىلددىرةق مقددسر-1
ةق ددددلغ لسرم ىنمدددد  تربغآليددددغارةققرآ لددددسمر تكضددددلحرةق مقددددسرةق ددددلغ لسرقىليىلدددددسمركدددددغرهددددكرةحلددددغلرك دددد رةقابلدددد شمر

  ةألزهرشمر ةبةر غسنيمر ةبةرم  كس.ر

ةدلف دددر نر ل دددغركىلدددىرتكضدددلحرةق مقدددسرةق دددلغ لسمر ةقددديترختىنىلددداركدددةرةق مقدددسرركىندددمرتف دددبرةققدددرآنرأي دددغراسج-2
ةدل جدلسرقىليىلدسمر أوىلمرةقىنفغ برملرهتددورهدذةرةجلغ دممر إنرم د  ارك د رب  د  رمدةر بلدورةقي غيدسمر ة دغزمر

  ةقىنمبلهمر وبه.

يدد رامقددسرةقىلفددظمر ددغقىلفظر دد رةق ددلغورةقىلىددكشربىن دد ار رةئ ددهرةقىلف لددسمر وددبرةقىلف لددسمري دد  رم لددغسةرم دددغرمرحت -3
 هدورامقسرمىغيرترقىل مقسرةدل جدلسمر مر يةرحت ي رهذهرةق مقسرإمرب سة سرةق لغورةقذشريرار له.

حتدددورمددغاتر دددر  راممارسلىنىلفددسرمرةقىن بددبرةققددرآينمر مر يددةرةقك ددكدركىلددىرهددذهرةقدد ممارإذةرة ىن ددر غر-4
 كةر لغ  غ.كىلىرةق  ررإعرهذهرةقىلف سركدفراترِب الر

جغ ارةق ممارةقىلىكيسردلدغاتر ددر  رمرةق دلغورةققدرآينركىلدىركد ترم دغنمر صد  دغرأمدور ةدد رهدكرةق ددور-5
  ةقىني مر ب لرةجل  .

ر ساارمغاتر در  رمرةققرآنرةقيرميرب مررملهمر أسب سركمررة ىنقغ غ.رر-6
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 الم ادر والمراجع
ةققدرآنرةقيدرميمرزلدد ربدةرزلدد رةق ددغاشرأبدكرةق د كامراةسرإدلدغ رةقداة رةق دريبرإس غارةق قورةق دىلل رإعرماةيدغر-1

 بب ا.ر–

أكددالمرةقفيددررةقىلىدددكشرةقىنقىللدد رةقىدددريبرمرةققددرنرةق مدددريةمرجددكنرإشرجكزيددامر غصدددورقددامرتكةبدددترجدديرتدددكقرمر-2
 تررتس:رأزت ر غكررةقياليبمر

بددب امرحتقلددق:رر–شرةقفقلددهرةحل فدديمراةسرةقفيددررلددررةق ىلددكممرأبددكرةقىللدد ر  ددرربددةرزلددد ربددةرإبددرةهل رةق دددر   -3
 ا.زلدكارمطرجي.

ردربددددب امرط/ةقبحدددررةدل يددد مرأزتددد ربدددةرزلددددد ربدددةرةدل ددد شرةقفغ ددديرأبددددكرةق بدددغنيمراةسرة-4 مر2قيىندددمرةق ىلدلدددس
 هد.1423

رتغجرةق ر نيرمةرجكةهررةققغمكنيمرزلد د ربدةرزلد د ربدةركبد رةقدرز ةورةحل دلارمرأبدكرةقفدلضرمرةدلىلق دمرِبرت دىرم-5
 ةقاببل شمرحتقلق:ررلدككسرمةرةحملققةمراةس/ةذل ةيس.

تف برةقبحررةحملدلطمرزلدد ربدةريك دارةقمد بربدنيبردلدغنرةأل  ق ديمرحتقلدق:ركدغالرأزتد ركبد رةدلكجدكامراةسر-6
 م.ر2001ر-مر1قب غن/ربب امرط/ر-ةقيىنمرةق ىلدلسر

 بب ا.ر–تف برةقبل غ شمرةقبل غ شمراةسرةق مرر:راةسرةقفيرر-7

 ىنف برةقك لطرقىلقرآنرةقيرميمرا.رزلد ر ل رط طغ ش.ةق-8

تف برةقفمررةقدرةزىمرزلدد ربدةركددرربدةرةحل دةرةقدرةزشرةقمدغ  يرةدل در دربدغقفمررةقدرةزشمراةسرإدلدغ رةقداة ر-9
 ةق رىب.

 م.1993ةق سرةدل يكسمركب رةقرزتةربةرةقيدغلرجاللرةق يةرةق لكطيمراةسرةقفير/بب امر-10

 م.2007ر1ق  نمرط/ر–ك  رةقىلىكيةمرككةطارك كشرةدل طفىمراةسرةق لغ ررةق مقسرةق لغ لس-11

ةجلدغمملرألديدغمرةققدرآنمرأبددكركبد رةهللرزلدد ربددةرأزتد ربدةرأيبربيددرربدةر درحرةأل  ددغسشرةخلاسجدير دسرةقدد يةر-12
 م.ر2003ةققرطيبمرتح:رهمغمرمسبرةقبمغسشمراةسركغملرةقيىنممرةقريغضمر

مر1ب ىدددددغزشمرط/ر–.ر دددددكسرةذلددددد ىرقك دددددةمرم مدددددكسةارجغم دددددسر دددددغسيك سركىلددددد رةق مقدددددسراسة دددددسر تطبلقدددددغمرا-13
 م.ر1995
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ةقيمدار ةقبلدغنمرأبددكرإ دحغورأزتدد ربدةرزلدد ربددةرإبدرةهل رةقي ىلدديبرةق ل دغبكسشمرحتقلدق:رةيفمددغمرأيبرزلدد ربددةر-14
 م.2002مر1كغ كسمراةسرإدلغ رةقاة رةق ريبمربب ا:رقب غنمرط:

 ربةر غسنيربةرزكريدغمرحتقلدق:ركبد رةق دالمرزلدد رهدغس نمراةسرةقفيدرمرم ج رمقغيلسرةقىلىسمرأبكرةحل ةرأزت-15
 م.1979

 .1بب امرط/ر–ق غنرةق ر مرزلد ربةرميرمربةرم  كسرةأل ريقيرةدل رشمراةسرمغاسر-16
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ر
The item (plow) between the lexical semantics and Contextual 

Connotations in the Holy Qur'ran 
ر

Rugya Mohammed Atiyah ALahmar. 
 
Abstract 

The objective of this  study of the linguistic context is to reveal the value of the word 
and its significance within  the systems. The meaning of the word is not restricted to  its 
lexical context , as it  is fixed and firm in the dictionaries, but the contextual significance is 
changed according to the text  which displays the word.  

 Therefore, this study depends  on the  search of the meaning of the words within theررررر
context in which they  appear, and does not depend on the lexical meaning of it, as  the 
word does not give an absolute connotation itself , even if it bears multiple lexical 
significance ,  what determines its significance precisely here is being displayed in a text , in 
a way that a specific meaning  is perceived  which  may not be mixed  with another 
meaning  this word may refer. 

 Linguists distinguish between the two meanings, while they attribute to  the lexicalررررر
meaning  the name of the basic  or figurative meaning, which explains what the lexical 
word gives  from its  meanings when it is singular,   on the other hand they give the name 
of the additional or secondary meaning to the contextual meaning, it represents here  an 
excessive  meaning to the basic one  and is being  defined according to  the context.ر 

 Contextual significance is considered as the most  significant  modern theories inررررر
semantics, as it has been of great point of  interest to ancient scholars, such as interpreters, 
linguists, rhetoric, critics and others, and it  reached with them  the summit  which is  the 
basic building block of modern contextual theory.  Our scholars had defined the changing 
meanings of words within a context, and also explained the methods of authoring speech, 
systems and structures.  Terms similar to the  context term were scattered in their books, 
such as systems, structure, layout, article, formulation, and context. 


