
 

 
 

 ملخص البدث

م  و مشخقاجه لفظ سنن: فنسي سيف ألافيف زسماها )دزاست جدليليت دالليت فى القسآن النٍس

ت  (مىضىغيت وما فيها من القيم التربٍى

ث القسآن ًدل غلى غدة مػان في مخخلف آلاًاث اإلاشخملت من مصطلحا سننلفظ 

غليه وهرا اللفظ هظسا إلى اخخالف مػىاه ًىدزج في مباخث اإلاشترك غىد غلم الداللت. 

م  لفظ   سننفي السياقاث املخخلفت. ومن هاخيت أخسي إن لفظ  سننواسخػمل القسآن النٍس

د مجزلت القسآن هدي للىاس في ت خيث ًٍؤ مل مجال. فمن زم أزاد الهاجب أن  له قيم جسبٍى

ت.  ًدلله جدليال دالليا غن هرا اللفظ وما ًخضمن فيه من القيم التربٍى

، ومػسفت اإلاػاوي السياقيت سننيهدف هرا البدث إلى مػسفت اإلاػاوي اإلاعجميت للفظ 

ت من مػاوي لفظ  م.  سننله، ومػسفت القيم التربٍى  في القسآن النٍس

، فيدخاج سننخىل مػسفت مػنى اللفظ اإلاشترك وهى  اإلاىضىع فى هرا البدث

الهاجب إلى اسخخدام غلم الداللت الري ًبدث غن مػاوي ألالفاظ ومنها اإلاشترك الري هى 

ت من مػاوي الحق اللفظ الىاخد الدال غلى مػىيحن مخخلفحن فألثر .وإلاػسفت القيم التربٍى

 ٌػخمد الهاجب غلى غلم التربيت ؤلاسالميت.

قت جدليليت دالليت جىحه إلى جدليل  قت البدث اإلاسخخدمت في هرا البدث طٍس وطٍس

مضمىن مػاوي ألالفاظ. واإلادخل اإلاسخخدم في هرا البدث هى اإلادخل الىىعي وجدلل بخدليل 

مىطقي باسخػمال اإلاساحؼ من النخب اإلاخػلقت. اسخخدم الهاجب في هرا البدث أسلىب دزاست 

اث أو اإلاػلىماث بمطالػت النخب أو اإلاطبىغاث أو اإلاالخظاث التى منخبيت. فهي حمؼ البياه

زم ًقىم بالخفنحر  سننجخػلق باإلاىضىع اإلابدىر. وحمؼ الهاجب آلاًاث اإلاشخملت غلى لفظ 

ت.  والشسح بمساغدة اإلاػاحم والخفاسحر والنخب التربٍى

م وصل إلى هخائج منها  سننوبػد ما خلّل الهاجب لفظ  أوال: أن من فى القسآن النٍس

السهىن ضد الحسماث، سنن الش يء ٌسنن سهىها إذا  بمػنى سنناإلاػاوي اإلاعجميت للفظ 

ذ وسنن اإلاطس وسنن الغضب زاهيا: أن  .ذهبذ خسلخه. وقيل سنن في مػنى سنذ سنن الٍس

بمػنى الساخت فجاء في صفىة الخفاسحر : )هى الري حػل  سننمن اإلاػاوي السياقيت للفظ 

لدسنىىا فيه(  جىبيه غلى القدزة واإلاػنى أهه  حػالى خػل لنم الليل زاخت ألبداهنم لنم الليل 

ذ فيه من الخػب والىصب من طلب اإلاػاش. ت. سننو زالثا: أن للفظ  حستًر  لها القيم التربٍى

جخمثل فى جتمل غلى هللا سبداهه و جقىي هللا سبداهه و قيم خلقيت جخمثل غخقادًت إقيم منها 

 مت والصبر. و قيم ؤلاحخماغيت جخمثل فى الدسامذ.فى ؤلاسخقا


