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شكرا وتقديرا
بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد اهللا، حنمده نشكره ونستعيده إىل اهللا تعاىل الذى قد أعطى الصحة 
الترادف فى سورة البقرة دراسة التحليلية معانى"ىف الكتابة الرسالة العلمية باملوضوع 

، التىي إحدى من الشروط إلنتهاء الدرسة "تفسير الكشافنظرا علىوآل عمران 
جبامعة احلكومية اإلسالمية جبوروب. والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا 

املبعوث إىل كافة األنام رمحة للعاملني بشريا ونذيرا داعيا إىل احلق وسراجا عليه وسلم
ملقدمة إىل قسم الرتبية إلجناز منريا وعلى آله وصحبه أمجعني. وهيشرط من الشروط 

متطالبات احلصول على درجة اإلجنارة العالية ىف اللغة العربية. وهذه الرسالة غري  
كامل إال مع أصحاب الىت تساعدىن، فلهذا أشكر شكرا جزيال إىل:

إشرافا و نصيحة حيت إنتهيت هذه ينالّلذان يدعواين ويعطياوالدين احملبوبني.١
.الرسالة العلمية

، رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية جبوروب.الدكتور رمحة هداية املاجستري.٢
، عميد كلية الرتبية والتعليم للجامعة املاجستريالدكتور احلاج إيفنلدي .٣

اإلسالمية احلكومية جبوروب.
الدكتورة ريين املاجستري، رئيسة ختصص تعليم اللغة العربية للجامعة .٤

اإلسالمية احلكومية جبوروب.
ةاملشرفوالدكتورة ريين املاجسترياملشرف األول برتوموان هراهاب املاجستري.٥

، اللذان علماىن وأعطاىن وقتهما وكذلك علمها.ةالثاني
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الشعار

ال تقل قد ذهبت أيامي"
"كل من سار على الدرب وصل

“Jangan pernah mengatakan hari-hariku telah

berlalu.

Setiap yang berjalan di jalur yang benar pasti

sampai”



ح

التجريد
. "دراسة التحليلية معانى الترادف ١٥٦٠١٠١١انيتا اناريا. رقم التسجيل: 

فى سورة البقرة وآل عمران نظرا على تفسير الكشاف" الرسالة العلمّية. 
اإلسالمّية الحكومّية بجوروب تخصص الّلغة العربّية، كلية التربّية، الجامعة 

٢٠١٩.

هذه االلفاظ .الىت تبحث عن االلفاظ أو الكلماتاللغة العربية، مباحثالرتادف احدى من 
وهذه الرتادف تبحث عن اختالف االلفاظ .ختتلف بعضها على بعض إما ىف النوع والصيغة واملعىن
حقيقته بالعني أو melihatمثل "بصر" معناه واتفق ىف املعىن وجدت هذه االلفاظ ىف القرآن الكرمي، 

يدل على اكمال اهللا. فالباحثة ستبحث معىن الكلمة بصر ونظر ورأى ىف سورة البقرة وآل عمران نظرا 
كلمةما ما معىن،عىن كلمة بصر ونظر ورأى ىف املعاجمكمسائل اآلتية: ما معلى تفسري الكشاف

.البقرة و ال عمران نظرا على تفسري الكشافسورةيفبصر ونظر ورأى 
طريقة مجع الوقائع لبحث هو حبث املكتىب استعملت الباحثة بالطريقة وصفي التحليلية، و هذ ا

اليت استعملت الباحثة مها باملالحظة والوثائق، بقراءة الكت
من العام اىل )Deduktif(وغريها. وأما التحليل الوقائع املستعملة من هذه الرسالة هي اإلستنتاج

اخلاص. 
معىن كلمة بصر ونظر ورأى ىف التفسري الكشاف الكلمة بصر ىف السورة البقرة وآل عمران 

لفظ احلقيقة املعىن يدل ٤لفظ احلقيقة املعىن بالعني، ٢لفظ، ٦لفظ ىف السورة البقر توجد ١١يعين 
لفظ احلقيقة املعىن ٤لفظ احلقيقة املعىن بعقل، ١لفظ، ٥على اكمال اهللا، ىف السورة آل عمران توجد 

٣لفظ ىف السورة البقرة توجد ٥يدل على اكمال اهللا. الكلمة نظر ىف السورة البقرة و آل عمران يعين 
لفظ ١لفظ احلقيقة املعىن بالعني، ١لفظ، ٢يقة املعىن بالعني، ىف السورة  آل عمران توجد لفظ احلق

لفظ ىف السورة ٢احلقيقة املعىن يدل على اكمال اهللا. الكلمة رأى ىف السورة البقرة وآل عمران يعين 
ىن بالعني.لفظ احلقيقة املعىن بالعني ىف السورة آل عمران توجد احلقيقة املع١البقرة توجد 
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الباب األول
لمقدمةا

ر الموضوعاالدوافع الختي.أ

(اللغة العربية القدمي) واللغة اللغة العربية إىل قسمني هي اللغة العربية بائدة
العربية باقية هي اللغة العربية من سلسلة قّتان اليت تتوّسع يف دائرة العرب،  

)Irak(وعراق )Syam(وشام )Hijaz(وحجاز )Nejd(كالنجد 

قبيلة أدنان (نسل امساعيل عليه السالم) تتوسع إىل جزيرة العرب واآلخري 
ة، بني القبائل اليت مشهورة يعين قبيلة القريش، أن قبيلة تسمى باللغة العربي

١القريش هي قبيلة اليت تلّون من تقدم اللغة العربية.

اللغة العربية واحدة من اللغات اليت مازل باق حىت األن. اللغة العربية 
ألن اللغة ٢سنة،١٩٧٣ليست فقط لغة العرب لكن اللغة الدولية منذ 

،(UNICEF)عطّية تطّور األوالدالدوليةنظمةامل،)PBB(اهليئة األمم املّتحدة 

وتستعمل اإلنسان كاللغة الرمسية .(UNESCO)الرتبية واملعرفة والثاقفةنظمةامل
.وعصبة العرب)، OKI(ظمة التعاون اإلسالم يف احملكمة كاملن

وهذا احلال يدل على اللغة، أن اللغة العربية لغة لتواصل، من احملتسن 
ووسائل الصلة )elektronik(يف العرب أو خارج العرب بالوسائل إيليقرتونيك 

٩)، ص. ٢٠١١، Lp2 STAIN، (جوروب: بفمبيالجاران كيإلموا باحاسا عر برتوموا هارهب، ١
٤)، ص. ٢٠١٤، (يغياكرتا: غرياحا علمو، بيليعوالسمي دان فنديديكن بيليعوللوح فوتو أرتيين، ٢



٢

باجلماهري. دليال عن هذا مبائة جريدات ومائة وعشرين من جماالت خترج 
باللغة العربية كل السنة.  

اللغة العربية لغة مميزة، ألن اهللا يعطى اهلدى ويقول مع أمته باللغة 
العربية بوسائل القرآن. هناك احلّجة القوية ملاذا خيتار اهللا اللغة العربية لغة 

ه، كما قال أهل اللغة قد يذكر أن اللغة العربية هي لغة التواصل بينه وخملوقات
األساس من كل اللغات، اللغة العربية لغة خالد، اللغة العربية هلا املرتادفات 

الكثرية. 
، Tu’aimah)(مزية اللغة العربية من ناحية علم اللغة كما قال طوعيمة 

اليت معناه أن اللغة العربية لغة اإلشتقاق، من الكلمة جتعل الكلمات 

يف املعىن. اللغة العربية لغة صيغة، اللغة العربية لغة اإلعراب لتعيني تركيب يف 
اجلملة. اللغة العربية لغة التصريف (تصريف اللغوي واإلصطالحي). اللغة 

اجلمال (مجلة فعلية ومجلة اإلمسية). اللغة العربية لغة متنوعة يف األساليب
٣العربية لغة اليت مناسب بتقّدم الزمان.

من حيث الدين اللغة العربية هي اللغة القرآن، الفهم به واجب على  
ولذلك اللغة العربية وسائل األساس ٤كل اإلنسان أن تفهم اللغة العربية.

اهللا تعاىل يف القرأن الكرمي كما قال ليفهم الدين بواسطة القرآن واحلديث.
: ٢يف سورة يوسوف، آية             

٧ص. املرجع السابق،،.........بفمبيالجاران كيإلموا باحاسا عر هارهب،٣
٣٢-٣٥، ص. نفس املرجع٤



٣

Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar
kamu memahaminya.

:٣الزغروف،آية كما قال اهللا تعاىل يف آية اآلخر يف سورة
         

Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu
memahami(nya).

سورتان السابقة تبني أن اهللا نزل القرآن باللغة العربية، لكي أمته تستطيع 
أن تفهم القرآن فهما جيدا. أن اللغة العربية كاللغة القرآن تؤثر اليت خالدية 

اللغة العربية.  
ل على القرآن هو الّلفظ العرّيب املنزّ أن (Sun haji)رأي صون حاجي 

سّيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم املنقول الينا تواترا املتعّبد بتالوته املتحّدي 
بأقصر سورة منه املبدوء بسورة الفاحتة املختتم بسورة الناس. وإن كان يقرأ 

مائة وأربعة عشر جزءا،القرأن له ثالثون أّن جرا عظيم.أالقرأن، فيعطى اهللا 
الثون أية.وستة وثتني، ستة ألف ومائسور

حممد صلى اهللا عليه معىن القرآن اآلخر يعىن كالم املعجز املنزل على 
املكتوب يف املصاحف املنقول عنه بالتواتر املتعبد بتالوته. رأي اآلخر من وسلم

التعريف القرآن هو الكالم اهللا املعجز املنزل على خامت األنبياء واملرسلني بواصطة 
م املكتوب يف املصاحف املنقول الينا بالتواتر املتعبد األمني جربيل عليه السال

٥بتالوته البدوء بسورة الفاحتة املختتم بسورة الناس.

٤- ٣)، ص. دانا بكيت واكافPt: يوغياكرتا(،القرأن دن تفسير،صون حاجي٥



٤

القرآن الكرمي من تفسري البيان، القرآن هو الوحي الذي يناول جربيل من 
اهللا إىل نيب حممد صلى اهللا عليه وسلم، الذي ال يستطيع أن مماثل. منزل 

اللفظ واملعىن، الذي نقيل من نيب حممد صلى اهللا عليه وسلم بالتواتر من حيث 
إىل أمته بالتواتر يف املصحاف، احملتسن من لفظه ومعناه. يقرأ القرآن كالعبادة  

٦وأعطى اهللا أجر عظيما.

من أربعة األراء السابقة، استنبطة الباحثة أن القرآن هو كالم اهللا تعاىل 
نزل على النيب  صلى اهللا عليه وسلم  بلفظ العريب مكتوب يف املصاحف م

كالوحي بواصطة جربيل عليه السالم منقول الينا بالتواتر املتعبد بتالوته البدوء 
بسورة الفاحتة املختتام بسورة الناس.

القرآن هو كلم اهللا تعاىل، الذي يستعمل الناس كاهلداية يف احلياة. 
وصايا. كتب اهللا القرآن الوحي من اهللا، حيضر القرآن ليس القرطاس غال بال 

بأمجل الرتاكيب وأمجل من اللغويات. ونزل اهللا القرآن يف البالد الذي يالحظ 
ح خمارجيه، حيت مجال مجال من الكلمة، فصيح، وشعور القوية يف البالغة، فصي

اإلستماع وحسن التحدث ويعتدل من الرتاكيب وخيفف يف اللسان وله يف
املقصود واضح يف آياته.

علماء وأهل اللغة قد يكتب عن اإلعجاز القرآن وصيغة إعجازه. هناك 
قد يعطى بينهم يالخظون اخلرب يف القرآن، وحيدث املناصب كما احلديث. كما 

:٣-٢لقرآن سورة الروم آية قال اهللا تعاىل يف ا

١ص. ،)٢٠١٢، (سيمارع: فستاكا رسكي فرتا، تفسير البيانحممد هبشي الصيديقي، ٦



٥

           
Telah dikalahkan bangsa Rumawi(Rumawi timur yang berpusat di
Konstantinopel). Di negeri yang terdekat (terdekat ke negeri Arab Yaitu Syria
dan Palestina sewaktu menjadi jajahan kerajaan Rumawi Timur). dan mereka
sesudah dikalahkan itu akan menang .

: ٤٥ى، يف السورة القمر آية األخر ية ويف اآل        .

golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.

اآليتان السابقة تبني أن معجيزة القرآن واحد منهم يعىن يعطى اخلرب 
الواضح واحلق. واملعجيزة اآلخر يف القرآن عن اإلعجاز البيان هي تركيب 

. الرتادفعبارة هي كالم الفرد من تعبريات  معناه ٧اجلملة، عبارة، أسلوب.
أن هذه املادة تبحث يف العلم الداللة يعين عن الرتادف ىف اللغة لعربية 

ما ختلف لفظه واتفق معناه، أو هو إطالق عدة كلمات على الرتادف 
وقل عمر الرتادف وهو أن يدل أكثر من لفظ على معىن ٨مدلول واحد

٩واحد.

حد من العديد من الدراسات اللغوية اليت هي أيضا الرتادف هو وا
يف علم الداللة. يف جزء واحد من العالقات املعنوية اليت هلا موقع مركزي

، لكل وحدة لغة معىن عالقات مع وحدات لغوية أخرى. ميكن علم الداللة
، وميكن على شكل كلمات أو عبارات أو مجلأن تكون وحدة اللغة هذه

قة الداللية عن تشابه املعىن أو عدم املعىن أو تعارض املعىن أن تعرب هذه العال
من املهم اإلشارة (vahar)أو نطاق املعىن أو املعىن الزائد أيًضا. قال "فيهر" 

١٥٥١)، ص. ٢٠٠١٩فرس: ، (جاكرتا، غيما إنساين برإنتيركسي ديعن القرآنيوسوف القرداوي، ٧
.١٨٠ص THتشقافة اإلسالمية، - علمل بدع يعقد، فكه اللغة و كحسهيسوها، باريود: دار شم٨
.٤٥، ص ١٩٨٢امحد مكحر عمر، علم الداللة، كوايد: مكتبة دار العربية ىل النسر و التوزي، ٩



٦

إىل أن العالقات مرادفة ألن املعىن احلقيقي للعالقة ال حيتوي على املعىن 
، تشابه تام يتم رفضهني املرادفات املثايل نفسه. إذا كان هناك رأي بأن من ب

، وهو أنه إذا كان النموذج خمتلًفا، إرجاعه إىل املبدأ الداليل العامفإنه ميكن 
١٠فإن املعىن خمتلف.

، هناك أيًضا عالقة بني املعىن والتطبيق يف اللغة مثل اللغات األخرى
، أي العالقة بني معىن الكلمة ذات معىن من عدد من الكلمات. عربيةال

، ة تشابه، وتغطية، وعكس، وهكذاالعالقة يف شكل عالقميكن أن تكون
وهو الرتادف. 

(verhaar)قال "فيهر" 

تكون كلمات أو عبارات أو مجل) اليت تكون معانيها تقريًبا نفس معاين 
التعبريات األخرى.

هلا معان  ت اليتيف اللغة العربية هناك كلمتان أو أكثر من الكلما
الرتادف : هو عبارة عن وجود كلمتني فاكثر هلا ، كثرية أو تسمى الرتادف

. داللة واحدة
يف اللغة العربية،  الرتدف فقل عمر الرتادف وهو أن يدل أكثر من 

١١لفظ على معىن واحد.

١٢ل اجلرجين الرتادف التلي:اقو 

.٢٩٧، ص ١٩٩٤. رينيكا جيبتا، PTعبدل جحري، ليغوويستك عوموم، جاكرتا: ١٠
.٤٥، ص ١٩٨٢امحد مكحر عمر، علم الداللة، كوايد: مكتبة دار العربية ىل النسر و التوزي، ١١
.١٨٧، صحممد بن ايرباحم احلميد، فكه اللغة، دارال إبنو كحوزامية١٢



٧

املعىن.منالكثريلديهولكنواحديعينالذيالشيءهوالرتادف١
نطقهوواحد. وقل اميام فكرودين الرتادففهملهتعبريهوالرتادف٢

واحدمعىنهوالرتادفأنيقولآخررأي. واحدفهملديهواحد
.الفطهايفوخيتلف

سورةيفاهللاكلمةمثل،القرآنيفهيرؤيتهمتعيناليتالعربيةالرتادف
.٢٦٠والبقرة٥٠اآليةالبقرة،١٧اآليةالبقرة

              




                 
              

ماوهوي،ورأوتنظرونيبصرون،نظركلمةالسابقالثالثاآلياتتشرح

آل و البقرةسورةيفبصركلمةعلىالعثورنظر، متالذيالشيءنفسيعين
آلو البقرةسورةيفرأىكلمةعلىالعثورمت،مرة١٢خمتلفةبأشكالعمران
آلو البقرةسورةيفموجودةنظركلمةومرات٣خمتلفةبأشكالعمران
،مرات٨خمتلفةأشكاليفعمران



٨

نظر وبصر حول كلمة و ال عمران البقرةيف سورة بعد أن نرى مصطلح 
سابق ، فإن الشيء الذي جيب القيام به هو معرفة كيف يعطي القرآن الورأى

رونظبصرأبعد من خالل تعريف كلمةنظرمعىن للمفاهيم األساسية لكلمة 
، مث التعرف على عالقة املعىن يتم استخدام الداللة كما يستخدم املصطلح ورأى

رآن عن كلمة القةرو س، لذلك ينوي املؤلف دراسة وآل عمرانالبقرةسورةيف
آل فى سورة البقرة و الترادف دراسة التحليلية معانى"تقدمي عنوانبنظر

"نظرا على تفسير الكشافعمران
تعيين المسألة.ب

ماكاتهلأمسفتعيني، ةالسابقالدوافع إلختيار املوضوعيفت الباحثةكما بين
يلي:
فهم الرتادف١
املعىنالحتليل جم٢
نظرا على تفسري يف القرآنورأىبصر ونظر كيف مفهوم معىن ٣

الكشاف
المسألةتعبير.ج

يف تعيني املسألة السابقة، فتعبري املسألة من هذا البحث  باحثةكما ذكرت ال
:مايليك

معىن كلمة بصر ونظر ورأى ىف املعاجم؟ما١



٩

نظرا البقرة و ال عمرانسورةيفبصر ونظر ورأى كلمةما معىن٢
؟على تفسري الكشاف

المسألةحديدت.د
املشكلة الرئيسية يف هذا البحث هي حول العالقات املعنوية ، 

مث املشاكل اليت نوقشت يف هذه واستخدامها. االشرتاك الفظىوخاصة   
بصر ونظر ورأى ىف سورة البقرة دراسة التحليلية معاىنالدراسة حمدودة 

عمرانآل و 
ض البحثغر .ه

املعاجم.معىن كلمة بصر ونظر ورأى ىف ملعرفة ١
نظرا البقرة و ال عمرانسورةيفبصر ونظر ورأى كلمةعىنمملعرفة ٢

.على تفسري الكشاف
فوائد البحث.و

فائدة النظري.١
الرتادف ىف سورة هذا البحث لزيادة املعرفة عن املفردات من األنواع .أ

.البقرة وآلعمران
الرتادف ىف هذا البحث لزيادة املعرفة عن معىن كلمة اليت تتعلق .ب

.سورة البقرة وآلعمران
هذا البحث لزيادة املعرفة عن رأي من تفسري الكشاف عن معىن .ج

.الرتادف ىف سورة البقرة وآلعمرانكلمة اليت تتعلق 



١٠

فائدة التطبيقي.٢
يف كلية اللغة النهائيالوظيفةكملتلللباحثة: هذه الرسالة العلمية .أ

لتجعل البّحاث وتنال درجة اإلجازة العالية.العربية
للقارء: هذا البحث، يساعد القارء ليسهل فهم من الكلمات يف .ب

الرتادف ىف سورة البقرة وآلعمرانالقرأن خاّصة عن 



١١

الباب الثانى
أساس النظري

مفهم معنى الترادف.أ
الترادف.١

) االندونيسي(مرادفمصطلحاستيعابيتم،االصوليةالناحيةمن
نفسهاالرتادفكلمةاستيعابيتم. املرادفهيواليتاإلجنليزية،اللغةمن
تعينوهيsynو"nama"تعيناليتonomaوهيالقدمية،اليونانيةمن
"dengan ."يعّرف١٣.الكائنلنفسأخرىأمساءهياملرادفاتآخر،مبعىن

أومجلةأوكلمةيكونأنميكن(تعبريأنهVerhaar1978)(املقدسالكتاب
املثال،سبيلعلى. أخرىعبارةمعىننفسأقلأوأكثرمعناه) مجلة

puspaوالزهور،الزهور،؛مرتادفتانكلمتانهيوالسيئةالسيئةالكلمات

كلماتأربعهيوامليتوامليتواألمواتمرادفة املوتىكلماتثالثهي
١٤.مرادفة

املرادفات،)kridalaksana(تشري كريدالكسانالكلمة،أصلحيثمن
أخرى،ألشكالأوخصائصهاتكوناليتاللغةشكل"هي

علىاجلمل،أوالكلمات،منجمموعات،الكلماتعلىالتشابهينطبق
فقط.عامبشكلالكلماتهياملرادفاتأنمنالرغم

.٤٢، ص ١٩٩٣فغنرت كي اراه علم معىن، بندوغ: إريسكو،١فاطمة دجاجسودرمان، سيمنتق ١٣
.٣، ص ٢٠١٠ليكسيكل، جاكرتا: رينيك جبتا، منصري فتيدا، سيمنتك١٤



١٢

حملحتلأنالرتادفللكلماتميكن. املعىنمعادلةهيالرتادف
منالرغمعلىمعينة،لغويةبوحداتمرتبطةكانتإذاالبعضبعضها

هذايرتبط. أخرىلغويةبوحداتمرتبطةكانتإذاحملهاحتلالقد
١٥.الشاملغريبالرتادف

هو: ما ختلف لفظه واتفق بو قل يعادف فقايف اللغة العربية،  الرت 
وقل عمر الرتادف ١٦معناه، أو هو إطالق عدة كلمات على مدلول واحد

١٧وهو أن يدل أكثر من لفظ على معىن واحد.

الكثريلديهولكنواحديعينالذيالشيءهوالرتادف١٨ين:ال اجلرجاقو 
هودين الرتادفالر ال إمام فخواحد. وقفهملهتعبريهوالرتادفاملعىن.من

واحدمعىنهوالرتادفأنيقولآخررأي. واحدفهملديهواحدنطق
.الفطهايفوخيتلف

منهذاوينظر. املعىناملعىن تشابهتشابهعنللتعبريالرتادفيستخدم
نفسهلااليتالكلمةأدواتمنعدداتظهرالقاموسمنأنحقيقة
بنيالعالقةأواملعىن،نفسهوالبعضبعضهمأومرتادفات،مجيعهماملعىن؛

ذكي: يقالأنميكنوبالتايل). تعترب(تكوناليتالكلمات
البقع،معالقذرة. للكالممرادفنطقخبفة؛مرتادفةبذكاء؛مرادفإىل

،٥٤،ص ٢٠١٥ديوا فوتو وجيايا، فغنرت سيمنتق حباس إندونيسيا، يوكيكرتا: فوستاكا فيلجر، ١٥
.١٨٠ص دون سنة، تشقافة اإلسالمية، -ه اللغة و كحسهيسوها، باريود: دار شمقعلمل بدع يعقد، ف١٦
.٤٥، ص ١٩٨٢بة دار العربية ىل النسر و التوزي، امحد مكحر عمر، علم الداللة، كوايد: مكت١٧
.١٨٧ه اللغة، دارال إبنو كحوزامية، صقحممد بن ايرباحم احلميد، ف١٨



١٣

مبعىن(وأكثرأكثريفاملعىننفسهلااليتاملرتادفةالكلماتمنالرغمعلى
).ذلكيفشاملاختالفهناكأن

تعيننذرةعنعبارةوهي،قدميةيونانيةكلماتمنالضدكلمةتأيت
آخراسم"الضديعينحرفيامث". القتال"يعينالذيواملعىن،"االسم"

".آخرلكائن
الرتادفظهور.١

أنميكن. االمتصاصوكلمةاألصليةالكلمةبنيالرتادفيظهر.أ
اللغاتوبنيمجيعبنياللغاتبنياالتصاالتحتدث

. مغزىذاتكلمةامتصاصيثرياالتصالهذا. املتحالفةغري
تعيناليتالكلماتامتصاصهواالمتصاصخصائصأحد
معامتصاصعمليةاالندونيسيةجتربة،املاصةالكلمةلغةنفس

.احلرارةلدرجةمرادفالكلمةحرارةدرجةوامتصاص. املرادفات
حيدث. الشائعةواللهجاتاللغاتبنيالرتادفيظهر

واللغاتاملشرتكةواللغاتاللهجاتبنياللغاتبنياالمتصاص
ختتربهلجاتعدةالرتادفاليتاإلندونيسيةاللغة. القياسية

بنيالرتادفاملثال،سبيلعلى. اللغاتبنيمرادفامتصاص
. )حمادثة(جيدةوليلةسعيدةليلة

والكلماتالشائعةالكلماتبنيمييزالرتادفأنيبدو.ب
الكلماتلتمييزأيضااملرادفاتتثارماوغالبا.العلمية



١٤

. املهنيةالكلماتأوالعلومجماالتلبعضالشائعةواملصطلحات
هوالشائعةواملصطلحاتالكلماتبنياملرادفاتمناهلدف
يفالكلماتعموما. لكلمةواضحةتعريفاتأوقيودتوفري
الكلماتبنياملرادفاتاحلاليةوالطبيةوالتقنيةالتقنيةالعلوم

هياملثالسبيلعلىالعامةالكلمة. املدىوالكلماتالشائعة
واملزامنةالبولأوالبولالعامةوالكلمةللعينات،علميامرادفة
أواقتصادياعلميامرادفمرادفكلمةالبول،مععلميا

.بكفاءة
لتسهيل الفهم يأيت .ولغة الكبارالرتادف ينشأ بني اللغة الطفولية.ج

أحد خصائص لغة األطفال .ترادف لغة األطفال ولغة الكبار
.هو تكرار املقاطع

التجميعبسببالرتادفيظهر. التجميعبسببالرتادفيظهر.د
.حمدودة
علىتقتصرولكنهامرتادفة،واجلميلةاجلميلةاالندونيسيةالكلمات

املناظرمثلالطبيعية،بالظروفاجلميلةالكلماتارتبطت. 
الفتياتمثلاإلناث،البشرمعاجلميلةالكلماتترتبطحنييفاجلميلة،

.اجلميالت



١٥

قصددونمنالرتادفبنيالتمييزالضروريمنالرتادف،حتليليف
الرتادفبنيلالختالفاتوالتعرضجهة،منقصدغريوعن

١٩.واالستخدام

بالرتادفيتعلقفيماتنشأاليتاملشاكل.٢
:بالرتادفواملتعلقةاإلندونيسيةيفتنشأاليتاملشاكلتشمل

املرادف،(خادميل،مرادف) رمسي(: أنا٢٠شخصيضمري.أ
ومنطقةلألصدقاء،االجتماعيالوضععلىيعتمدالذي
).اللغة

) العطاءنتيجة(إعطاء: تشملمقارنتهاميكناليتالكلمات.ب
واملنح،والرشاوى،واهلدايا،اخلريية،للجمعياتمرادفا

+ + هلاكلمةوكلمتشابه،املعىن(واملسامهاتوالتربعات،
).عطاءتعين

: أخرىأموربنيمناملعىن،يفتشابهأوجهلهشيءحالة.ج
املاديةواملوادالنظرةقارن(والقصورواملبايناملنازلبنياملقارنة

).املستخدمة
هلاواألبناء؛األطفال: مثلاملختلفة،املعاينذاتالعالقات.د

بعدميكنواليتاخلاصة،معانيهامععامبشكلاملعىننفس
٢١.معانيهالتطويرعنهاالبحثذلك

.٨٣، ص ١٩٩٤. رينيكا جيبتا، PTعبدل جحري، ليغوويستك عوموم، جاكرتا: ١٩
٢٠T ١٢٤ريلسي معنا فاراديكما سينتكمتيك ديرفسيعونل، ص ٢. فتينة دجاجاسودرما، سيمنتك.

.٨٣، ص ١٩٩٤. رينيكا جيبتا، PTعبدل جحري، ليغوويستك عوموم، جاكرتا: ٢١



١٦

مرادفمعاينبنيالفرق.٣
الكلماتبنيحتديدهاميكناليتاالختالفاتبعضهناك
.املرتادفة
.اآلثاريفاالختالفاتسببهومرادفمعىنيفالفرق.أ

.التطبيقيفاالختالفاتإىليرجعمرادفمعىنيفالفرق.ب
اجلمعياتعلىمرادفمعاينبنيالفرقويستند. ثالثا.ج

أومرتادفتنيكلمتنيبنياملميزاالختالفيكمن. داللة
الدالالتخصائصيفالومهيةاالرتباطاتعلىبناءً أكثر

.والسلبيةاإلجيابية
بنيالتمييزالضروريمنالتفصيلمنمبزيدوبالتايل

أننالحظ. الرتادفمعاينبنيوالفرقالرتادفحدوث
هاتنيبنيللتمييزالذهنإىليأتملالرتادفوشرحوصف

جدلموضعيزالالاالختالفهذاأنشكال. الظاهرتني
القضايااستكشافمنملزيدبديلهوالتعرضهذاألن

.الرتادفحولالنقاشحول
الرتادفحتديدكيفية.٤

أداةتكوناملعىن،نفسأكثرأولكلمتنيكانإذا
بثالث) مرادف(املعىنتشابهحتديدميكن. مرتادفةالكلمات

:طرق



١٧

منعددمعالكلماتتتناقضأنميكن. الصراعات.أ
.مرادفاتالصراعينتجأنميكن. األخرىالكلمات

اليتالكلماتمنجمموعةهناككانتإذا. داللةحتديد.ب
عندهاخمتلف،العاطفياملعىنلكناملعريف،املعىننفسهلا
.كمرادفاتالكلماتتصنيفيتم

يفذلكمالحظةميكننا. السياقعلىتعتمدكلمةمعىن.ج
:التاليةاجلمل

اليتاألختلرؤيةالوالدةمستشفىإىلأذهبأنأريد.١
.للتوأجنبت

هياجلملةيف" أخت"كلمةأنلناالواضحمن(
).اجلملةسياقحيددهماوهذا،"أخت"

سياقاتيفخمتلفةمعايناألحيانبعضيفلكلمة.٢
علىاإلندونيسية،باللغةالتاليةاجلملةيفالنظر. خمتلفة
:املثالسبيل

.املدرسةيدخلالباكرالصباحيف.أ
.الطبيبإىلنقلهوجيببردبنزلةيصاب.ب

و ) أ(اجلمليفاالندونيسيةيفاملعىنكلمات
.خمتلفاملعىن) ب(



١٨

ثالثةهناكأناستنتاجميكنالسابق،املذكورةاملعلوماتمجيعمن
:وهي،للمرادفاتحدود

.اإلضافيةاللغويةاإلشارةنفسهلاكلمات.١
.املعىننفسهلااليتالكلمات.٢
.السياقنفسيفعليهايطلقأنميكناليتالكلمات.٣

األشياءمنالعديدمعاينتشابهإىلاملصطلحمرادفيشري
التشابه.هذه أوجهيفاالعتباريفأخذهاجيباليت

معانى بصر ونظر ورأى.٢
س املنجد عرىب معىن كلمة بصر ونظر ورأىو ىف قام
ه :رآه جعله بصريا ياصر رآبصرا وبصارة عيية أبصرة -بصر و بصر-بصر

الشي: أشرف يظر اليه م بعيد تبصر الشي: تأمل تباصروا: نظروا ايهم
٢٢يبصر قبل أبصر ج أبصار حاسة النظر العني

نظرا ومنظرا ومنظرة وتنظارا ونظراناه واليه: ابصره وتأمله -نظر: نظر
٢٣بعينه

٢٤رأى: رأى يرى رأيا ورؤية وراءة ورئيانا: نظر بالعني او بالعقل.

الفرق بين بصر ونظر ورأى.٣
أي وقع بصره على الشئ والعني هي آلة البصر :بصر.أ

.والبصر هو وقع النظر على شخص أو شيء ُمعّني ومنها 
.٤٠) ص ٢٠٠٠لوس مألوف، المنجد فى اللغة واألعالم (لیبان: داار المشرق، ٢٢
٨١٧نفس المرجع، ص ٢٣
٢٤٣نفس المرجع، ص ٢٤
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غّض البصر. والبصر مجعها أبصار وهو عمل العني ويقال 
، (ما أغىن عنهمرحة الناظرة ( وإذ زاغت األبصار)للجا

، أما بصرية مسعهم وال أبصارهم)، ( ربنا أبصرنا ومسعنا)
وهي عمل القلب (بل اإلنسان على نفسه فجمعها بصائر

. (فكشفنا هللا على بصرية أنا ومن اتّنبعين)بصرية) (أدعوا إىل ا
عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) يُرفع الغطاء عن البصر يف 
اآلخرة فيُبصر اإلنسان كل ما كان حمجوباً عنه ومل يكن يراها 

راده اهللا من قبل. (ما زاغ البصر وما طغى) وإمنا نظر إىل ما أ
أن ينظر إليه ومل يتعداه ألي شيء آخر مع ما كان يف رحلة 
املعراج من مناظر وأحداث مبهرة وهذا من أدب الرسول صلى 

اهللا عليه وسلم .
أي أمعن الفكر فيما وقع عليه بصره .فالنظر هو نظر: .ب

البحث بني األشياء ليحدد ما يُريد كأن ينظر إىل مجٍع من 
يعرفه: (وجوه يومئذ ناضرةًا ما بعيد لريى شخص

ناظرة). وهو تقليب البصر والبصرية إلدراك الشيء ورؤيته. 
وقد يُراد به التأمل والتفّحص (قل انظروا ماذا يف السموات 

واألرض) مبعىن تأملوا. (أفال ينظرون إىل اإلبل).
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رأى احلق والصواب يف أمر رأى: تأيت للرؤية املعنوية كمن .ج
لتحقق واليقني مما وقع أو رأى للرؤية املادية وتعين ا، دون أمر

، ورأي هو أول ما يُرى الشيء بعد أن كان غري عليه بصره
جود ومنه قوله تعاىل يف شأن مرميمو 

: (ربنا أرنا الذين أحداً)، وقال تعاىل: (فإما ترّين من البشر .د
٢٥أضالنا من اجلّن واإلنس).

مفهم سورة البقرة وآل عمران.ب
البقرةسورة.١

هي أطول سورة يف القرآن الكرمي، وتُعترب أول سورة نزلت يف 
املدينة املنورة، ونزلت يوم النحر يف حجة الوداع مبين، وهي من السور 

آية، وهلا ٢٨٦

٩٠حبروف "امل"، ومت ذكر لفظ اجلاللة فيها أكثر من املصحف، وتبدأ
مرة، و يتخللها آية الدين، واليت تُعترب هي أطول آية يف القرآن الكرمي، 
وتُعترب سورة البقرة أيضًا من السور اليت تُعاجل الكثري من قضايا املُجتمع 

http://www.khaledabdelalim.com/home/play-6120.html ٢٠١٩، ١٦املقل ميو ٢٥
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وتعمل على تنظيمه وتشريع القوانني اخلاصة به، وهي اليت حيتاجها 
.املُ  ٢٦

أسباب نزول سورة البقرة.٢
نزلت آيات سورة البقرة ُمتفّرقًة، ولكل آية أو جمموعة من 

:اآليات سبب خاّص لنزوهلا، ومن هذه األسباب
َها قال اهللا عزَّ وجّل: .أ َما نـَْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نـُْنِسَها نَْأِت ِخبَْريٍ ِمنـْ

َأنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر)؛ سبب نزول َأْو ِمْثِلَها َأملَْ تـَْعَلْم 
هذه اآلية قول اليهود بعد حتويل القبلة من بيت املقدس إىل 
الكعبة أنَّ حممدًا يْأمر أصحابه بشيء مث يناهم عنه، وهذا 

.يعين أنّه يناقض بعضه بعضاً 
يـَُردُّوَنُكْم قال اهللا عزَّ وجّل: (َودَّ َكِثٌري ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو .ب

ِمْن بـَْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَنـُْفِسِهْم ...)؛ سبب 
نزول هذه اآلية أنَّ جمموعة من كبار اليهود قالوا للمسلمني 
(بعد غزوة ُأُحد): أمل تنظروا إىل ما أصابكم وما حلَّ بكم؟ 

و خري لكمفلو كنتم على احلق ملا ُهزمتم، فارجعوا إيل ديننا ه
َصاَرى َعَلى قال اهللا عزَّ وجّل: (َوقَاَلِت اْليَـُهوُد لَْيَسِت النَّ ..ج

األية أنَّه ملا جاء وفد جنران ؛ سبب نزول هذهَشْيٍء ... 
إىل رسول اهللا عليه الّصالة والّسالم وجاءهم أحبار املسيحيّ 

٢٠١٩، ٣٠المقول أبریل /https://mawdoo3.comتعریف سورة البقرة ٢٦
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هم لآلخر: لستم على شيءفريق من
ْن يُذَْكَر َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َمَنَع َمَساِجَد اللَِّه أَ قال اهللا عزَّ وجّل:..د

؛ سبب نزول هذه األية: نزلت يف مشركني مّكة ِفيَها اْمسُُه ...

.دخول املسجد احلرام
ُهَو الرَّْمحَُن هللا عزَّ وجّل: َوِإَهلُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َال ِإَلَه ِإالَّ قال ا.ه

؛ سبب نزول هذه األية أّن ُكّفار قريش طلبوا من النّيب الرَِّحيمُ 
عليه الّصالة والّسالم وصف لربِّه عزَّ وجلّ 

ُت َمَواِقيقال اهللا عزَّ وجّل: َيْسأَُلوَنَك َعِن اْألَِهلَِّة ُقْل ِهَي ..و
؛ سبب نزول هذه اآلية: أنَّ الصحابيني معاذ بن لِلنَّاِس َواحلَْجِّ 

جبل وثعلبة بن غنم قاال لّرسول اهللا عليه الّصالة والّسالم: ما 
بال اهلالل يبدو دقيقًا مثل اخليط، مث يزيد حىت يصبح عظيماً 
ويستوي، ويستدير، مث ال يزال ينقص، ويدّق حىت يعود كما 

حالة واحدة؟ بدا، ال يكون على
قال اهللا عزَّ وجّل: وَقاتُِلوا ِيف َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َوَال .ز

؛ سبب نزول هذه اآلية أّن َه َال حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ تـَْعَتُدوا ِإنَّ اللَّ 
املُشركني منعوا رسول اهللا عليه الّصالة والّسالم يف عام 

رجع َعاَمُه القادم فيطوف بالبيت اُحلديبية، وصاحلوه على أن ي
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ويفعل ما شاء، فلما جاء املوعد جتّهز رسول اهللا عليه الّصالة 
والّسالم وأصحابه لعمرة القضاء، فخاف الّصحابة أال تفي 

.هلم قريش بذلك وأن مينعوهم عن املسجد احلرام ويقاتلوهم
؛احلََْراِم ِقَتاٍل ِفيِه ...ِر قال اهللا عزَّ وجّل: َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّهْ .ح

سبب نزول هذه اآلية أنَّ النّيب عليه الّصالة والّسالم بعث 
جمموعًة من الّصحابة بقيادة عبد اهللا بن جحش إىل خنلة، 

بقتال، وكتب له كتابًا قبل أن يُعلمه أين يسري، فقال: اخرج 
أصحابك، حىت إذا ِسرت يومني فافتح الكتاب وانظر أنت و 

، فإذ فيه أمرهم بالّنزول تك به فامض له ففعلفيه، فما أَمر 
بنخلة واحلصول على أخبار قريش، فتوّجه بأصحابه حنو خنلة، 
فلقوا نفرًا من قريش فقتلوا أحدهم، وأسروا اثنني منهم، 

- ى رسول اهللا وأخذوا ِعريهم وعادوا إىل املدينة فلما قدموا عل
قال هلم: واهللا ما أمرتكم بقتال يف -عليه الّصالة والّسالم

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن قال اهللا عزَّ وجّل :.الّشهر احلرام
) من ٢١٧َهاَجُروا؛ سبب نزول هذه اآلية: ملا نزلت اآلية (

.الّشهر احلرامكبوا إمثاً يف قتال املشركني يف يرت
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وظّن بعضهم أّن اآلية نفت عنهم اإلمث فقط، فقالوا: إن مل .ط
يكونوا أصابوا وزرًا فليس هلم أجر. فقال عبد اهللا بن جحش 
ومن معه: يا رسول اهللا، أَنطمع أن يكون لنا غزوة نـُْعَطى فيها 

َال تَنِكُحوا اْلُمْشرَِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ َوَألََمٌة قال اهللا عزَّ وجّل : وَ .ي
ٌر مِّن مُّْشرَِكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم ... ؛ سبب نزول هذه  مُّْؤِمَنٌة َخيـْ
اآلية أنَّ عبد اهللا بن رواحة كانت له أَمٌة سوداء وأنّه غضب 
عليها فلطمها، مث إنّه فزع فأتى النّيب عليه الّصالة والّسالم 

خربه خربها، فقال له النيب عليه الّصالة والّسالم: ما هي يا فأَ 
عبد اهللا؟ فقال هي يا رسول اهللا تصوم وُتصّلي، وُحتسن 
الوضوَء، وتشهد أن ال إله إال اهللا وأّنك رسول اهللا، فقال: يا 

ّياً عبد اهللا، هي ُمؤمنة. قال عبد اهللا: فوالذي بعثك باحلق نب
.ألعتقنها وألَتزوجها، ففع

َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى قال اهللا عّزض وجّل: .ك
؛ سبب نزول هذه اآلية أّن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة ...

منهم أخرجوها من البيت، ومل يأكلوا معها ومل يشربوا معها 
ومل جيامعوها يف البيوت، أي مل يكونوا معهّن يف البيوت، 

الّصالة والّسالم عن ذلك، فأنزل اهللا فُسئل رسول اهللا عليه 
هذه اآلية
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َحْرَثُكْم َأىنَّ ِنَساؤُُكْم َحْرٌث لَُّكْم فَاُتواقال اهللا عّز وجّل :..ل
؛ سبب نزول هذه اآلية أنَّ اليهود قالت: أنّه إذا أتى ِشْئُتْم ...

الّرجل امرأته من خلفها يف قبلها (أي يف فرجها ) مث محلت، 
.أحْول، فنزلت هذه اآليةجاء الولد 

َْميَاِنُكْم َأن تـَبَـرُّوا قال اهللا عّزوجّل: .م َوَال َجتَْعُلوا اللََّه ُعْرَضًة ألِّ
؛ سبب نزول هذه اآلية يف أيب وا َوُتْصِلُحوا بـَْنيَ النَّاسِ َوتـَتـَّقُ 

بكر الصدِّيق رضي اهللا عنه َلمَّا حلف َأالَّ يُنفق على ُمسطح 
فقراء املهاجرين، حني وقع يف إفك أم ابن خالته، وكان من ال

.املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها
قال اهللا عزَّ وجّل: َوِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء فَـبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَال .ن

نَـُهم بِاْلَمْعُروِف تـَْعُضُلوُهنَّ أَن يَنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ ِإَذا تـَرَاَضوْ  ا بـَيـْ
أنَّ معقل بن يسار كانت له ؛ سبب نزول هذه اآلية ...

ُأخت، فجاءه ابن عم هلا فأنكحها إياه، فكانت عنده ما  

فَـَهِويـََها َوَهِويَتُه مث خطبها مع اُخلطَّاب، فقال له معقل: يا 

ال ترجع إليك أبداً. وكان رجًال ال بأس به، وكانت املرأة واهللا 
تريد أن ترجع إليه، فعلم اهللا حاجته إليها، وحاجتها إىل 

.بعلها
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مََّثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اللَِّه  قال اهللا عزَّ وجّل: .س
؛ نبُـَلٍة مِّاَئُة َحبٍَّة ... سُ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِيف ُكلِّ 

سبب نزول هذه اآلية أنَّ عثمان بن عّفان وعبد الرمحن بن 
عوف رضي اهللا عنهما، عندما حثَّ رسول اهللا عليه الّصالة 

حني أراد اخلروج إىل غزوة -والّسالم الّناس على الّصدقة 
جاءه عبد الّرمحن بن عوف بأربعة آالف، وقال: -تبوك

فقال رسول اهللا عليه الّصالة والّسالم: بارك اهللا أقرضتها لريب. 
لك فيما أمسكت، وفيما أعطيت. وقال عثمان: يا رسول 

.اهللا، عليَّ جهاُز َمْن ال جهاز له
يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَنِفُقوا ِمن طَيَِّباِت َما  قال اهللا عزَّ وجّل: .ع

اْخلَِبيَث ِمْنُه َكَسْبُتْم َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكم مَِّن اْألَْرِض َوَال تـََيمَُّموا 
؛ سبب نزول هذه اآلية أّن النّيب عليه الّصالة تُنِفُقوَن...

ُيخرجه رديٍء لوالّسالم أمر بزكاة الفطر، فجاَء رجل بتمر 
٢٧.زكاة

٢٠١٩، ٣٠المقول أبریل /https://mawdoo3.comالبقرة_سورة_نزول_أسباب٢٧
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سورة آل عران.٣
األسرة تلك قصة ذكر لورود " عمران آل " بـ السورة ُمسيت 

مظاهر من فيها جتلى وما عيسى آم مرمي والد " عمران آل " الفاضلة 
التعريف .السالمعليهما عيسى وابنها البتول مرمي بوالدة اإلهلية القدرة 

٣الطول ة) من سور ٢) هي سورة مدنية ١بالسورة : 
) ٥) هي السورة الثالثة من حيث الرتتيب يف املصحف ٤آية ٢٠٠

) ٧) تبدأ السورة حبروف مقطعة " امل " ٦األنفال" "نزلت بعد سورة
٢٨."١،٢،٣،٤،٥،٦،الربع""٦،٧،٨"" احلزب٤جزء " 

نعمراأسباُب نزول سورِة آل .٤
يُعترب سبُب النزول الرئيس للسورِة الكرمية هو قدوم وفِد جنراَن 

- خياصمونه يف شأن عيسى -صلى اهللا عليه وسلم-إىل رسول اهللا 
وقد كانوا من النَّصارى فاستغربوا ادِّعاَء النَّيبِّ حممٍد -عليه السالم

تشتم بال أب، فقالوا: ما لك -عليه السالم-موِلَد وجميَء عيسى 
تقول : إنه عبد ، قال : أجل :صاحبنا ؟ قال : وما أقول ؟ قالوا

إنَُّه عبد اهللا ورسوله، وكلمُتُه ألقاها إىل العذراِء البتوِل؛ فغضبوا وقالوا: 
هل رأيت إنسانا قَطُ◌ من غري أٍب ؟ فإن كنت صادقًا فأرنا مثله، 

انني آية فأنزل اهللا عز وجل سورة آل عمران من َصدرها إىل نيف ومث
.منها

٢٠١٩، ٣٠المقول أبریل /https://mawdoo3.comعمران _آل_سورة_تعریف٢٨
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صلى اهللا -إنَّه وملَّا انتصر رسول اهللا ١٢سبِب نـُُزوِل اآلية .١
ببدٍر على أهل قريش وكانت له الَغَلَبُة، َقِدَم -عليه وسلم

إىل املدينِة املُنوَّرِة مثَّ مجع اليهود قائًال : "يا معشر اليهود ، 
ا قبل احذروا من اهللا مثل ما نـََزَل بقريٍش يوم بدر، وأسلمو 

جتدون ذلك يف كتابكم وعهد اهللا إليكم" ، فقالوا : "يا 
حممد ، ال يـَُغرَّنََّك أنَّك لقيَت قومًا أغمارًا الِعْلَم هلم 
باحلرب فَأصْبَت فيهم فرصة، أما واهللا لو قاتلناك لعرفت أنَّا 

ل اهللا تعاىل : (قل للذين كفروا) يعين حنُن الناس". فأنز 
.اآلخرةيفجهنم)

، فقد اختصم اليهود والنصارى إىل ٨٣سبب نزول اآلية  .٢
فيما اختلفوا بينهم -صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 

-عليه السالم-من دين إبراهيم 
-صلى اهللا عليه وسلم-بديِنِه ، فقال النَّيبُّ َأْوىل كال :

الفريقني بريٌء من دين إبراهيم . فغضبوا، وقالوا : واِهللا ما 
فأنزل اهللا تعاىل : ( نرضى بقضائك، وال نأخذ بدينك،

).يبغوناهللاأفغري دين
: تفاخر املسلمون ٩٦وَل بيٍت ُوِضَع للنَّاِس) اآلية(إنَّ أ.٣

واليهود ذات يوٍم، فقالت اليهوُد: بيت املقدس أفضل 
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ويقع يف األرِض وأعظم من الكعبِة، ألنَُّه َمْهَجُر األنبياءِ 
تعااهللافأنزلأفضُل،الكعبةُ بلاملسلمون:وقالاملَُقدََّسِة،

٢٩.اآليةهذهىل

تفسير الكشاف.ج
سيرة الذاتية.١

القاسم،أبوكنيتهعمر،بنحممدبنعمربنحممودامسه
اهللاحرسها-مكةإىلسافرملاألنهاللقبولقباهللا،جارلقبه

هذاوكانلذلك،اهللاجار: لهيقالفصارزمانأ،وجاور-تعاىل
ىفبلدة: وخوارزم. الزخمشرياخلوارزمينسبتهعليه،علماإالسم
العمارةإن:وقيلمنها،القريبةخوارزمقرىمنقرية: وزخمشر. العراف

رمحهولدحماهلا،مجاةمنفصارتومشلتها،إليهاوصلتكثرتملا
رجبمنوالعشرينالسابعاألربعاءيومبزخمشرعنهوعفاتعاىلاهللا

٣٠.الشريفةالنبويةاهلجرةمنمئةوأربعوستنيسبعسنة

وأربعوستنيسبعسنةرجبشهرمناألربعاءيومولدوقد
هجرية٥٣٨سنةوتويفميالدية١٠٧٤املوافقةزخمشريفمائة

التنزيلحقائقعنالكشافصاحبوهو. ميالدية١١٤٣املوافق
.التأويلوجوهيفاألقاويلوعيون

٢٠١٩، ٣٠املقول أبريل //:mawdoo3.comhttps/اسبب_نزول_سورة_آل_عمران٢٩
٧)، ص. ٢٠٠٩ت لبانون: دار املعرفة،أيب القاسم جاراهللا حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي، تفسري الكشاف، (بريو ٣٠
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الزمخشريالمؤلفاتكتب.٢
هناك كتابات اليت يألفه اإلمام الزخمشري، منها :الكشاف 

البالغة، املفصل، املستقصد عن هقيقة التنزيل، الفائق، أساس 
األمثال، القصص، مقدم األدب، كتاب األمكنة واجلبل والبقع 
املشهور يف أسعر العرب، كتاب النصائح الكبار، نوابغ الكالم، 
ربيع األبرار، الطوق الزهب، كتاب اخلصائص األصرح الكرام 
الربارة، مسألة يف كليمة الشهادة، نظة املستكنس ونظة املقتبس، 

صيدة البعضوية، قصيدة يف سأل الغزايل عن جلوس اهللا يف الق
العرش والقصر املعرفة البشرية، املختصر املوافقة بني أل البيت 
والصحابة، املنهج يف أصول الدين، نكت اإلعراب يف غراب 
اإلعراب، الكشاف يف القراءة، املفرد واملألف يف النحو، رسالة يف 
حو، معجم اهلدود، دوان التوثيل،  

٣١كتاب األمساء يف اللغة، روح املسائل، سرائر األمثال.

٣١dan-zamakhsyari-https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2013/10/10/az-
faham-muktazilah-dalam-kitab-al-kasyf-an-haqaiqit-tanzil/#more-3509
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البحثمطابقةد.   

املتعلقةالعلميةاألعمالمنالعديدهناكاملؤلف،مالحظاتعلىبناءً 
:وتشملاملؤلفسيدرسهاواليتباملوضوع

خوفالكلماتحتليلالقرانىفالرتادف"املوضوعنبيحاجلنانحممدلرسالة.١
) هذه الرسالة العلمية تبحث عن املعىن ٢٠١٧("دالليةدراسةوخسيا

اآلية متعلق بني خوف وخسيا مث بتحليل معىن آية فيه للحصول على معىن 
.خاص ىف القرآن

الرسلةالنساءسورةىفقولالكلمةالرتادف"املوضوعكاريناراتيهالرسالة.٢
)  هذه الرسالة العلمية تبحث الكلمة قول ىف ٢٠١٧("أمريودينععم
.م ليكسيكل ومعنويةجم ععم أمريودين يستعمل تر جالرت 

قاموسىفمجلالكلماتالرتادف"املوضوعغينعيدليوسنندارالرسالة.٣
)  هذه الرسالة العلمية ٢٠١٧("اإلندونيسيةالعربيةالداليلحتليلاملنور

العربيةالداليلحتليلاملنورىف قاموس مجلتبحث ملعرفة الكلمات 
.مجلمث ملعرفة الكلمة اللذى ترادف بكلمة اإلندونيسية

ىف الثالث البحث السابق خمتلف من البحثى لكن مباحثة خمتلفة ألن هذا 
.نظرا على تفسري الكشافكلمة بصر ونظر ورأىاحلقيقة من  البحث احلقيقة معىن 
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الباب الثالث
طريقة البحث

ةطريقة البحث
الوقائع بغرض معّني مااستطاع مسئول به اي من جنسه أوطريقته أوآلته. هناك اربعة 

٣٢وغرض وفائدة معّني.

نوع البحث.أ
.(library research)ىف هذا البحث نوع البحث املكتىب ةالباحثتستعمللا

هذا البحث هو حبث اّلذى يدرس كّل الوقائع ما يأخذ من الكتب أو من 
قدمي البحث أو كّل الوقائع مايأخذ من املكتبة. يغرض هذا البحث ليجمع 

أو القّصة التارخيية.
تحليل الموضوع.ب

فى سورة الترادفدراسة التحليلية معانى"عه : أن هذ البحث موضو 
:فتحليل املوضوعه يعين":نظرا على تفسير الكشافعمرانآل البقرة و 

سةادر .١
٣٣درسا ودراسة الكتاب أو العلم: اقبل عليه حبفظه-يدرس-درس

التحليلية .٢
٣)، ص.٢٠١٠، (باندونج: الفابيتا،ميتودولوجى بينيليتيان: بينديكاتان كواليتاتيف، كوانتيتاتيف دان رد، اسوجيونو ٣٢
٢١١ص. )،٢٠٠٠، : دار املشرقليبان، (المنجيد في اللغة واألعالملوس مألوف،٣٣
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حّال الشيئ، كان حالال. حّلل: -حيلّ -من كلمة حلّ حتليل لغة 
وإصطالحا هو بيان أي كشف أي ٣٤الشيئ.حتليال وحتّلة وحتالّ 

شرح حقيقة عما كانت مل يفهم املرء مل يكشف قبل آدب هذه 
العملية.

معانى.٣
املقصود هنا من املعىن األساس ٣٥املعىن ج معان، مايقصد بشيء

جيعل معىن اهلدف، مناسب بالكلمة الىت تتصل بعدها.
الترادف.٤

املختلفة على معىن الرتادف اصطالحا: داللة عدد من الكلمات 
واحد.

البقرةسورة .٥
اية وهي أول سورة ٢٨٦

نزلت باملدنية تبدأ حبروف مقطعة "امل" ذكر فيها لفظ اجلاللة أكثر 
١٠٠من 
".١،٢،٣،٤،٥" احلزب "١،٢،٣،اجلزء "٢٨٢

عمرانآلسورة.٦

١٤٧ص. نفس املرجع،٣٤
٥٣٥ص. نفس املرجع،٣٥
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سورة آل عمرن سورة مدنية، ألن صدرها من اآلية األوىل إىل اآلية 
الثالثة والثمانني منها نزل ىف وفد جنران، وكان قدوهم يف سنة تسع 

من اهلجرة.

نظرا.٧
بعينهوتأملهابصره: واليهوتنظراناومنظرةومنظرانظًرا-ينظرُ -نظر

٣٦.ويقيسهيقدرةفيهوفكرةتدبره:األمريفونظرا

تفسير.٨
فسرا تفسري ج تفاسري: التأويل، -يفسر-أصله من كلمة فسر

٣٧الكشاف، اإلضاح، البيان، الشرح.

تفسير الكشاف.٩
لقبهالقاسم،أبوكنيته. ألفهإسمعمربنحممدبنعمربنحممود
كتابإن. مكةإىلسافرملاألنهاللقبولقباهللا،جار

ناحيةمنالتفسرييفإليهايرجعاليتالكتابخريمنالكشاف
منهبعدهأخذتمنالتفاسريوأغلباالعتزالية،نزعتهرغمالبالغية،

٣٨.عليهواعتمدت

٨١٧. صنفس املرجع،٣٦
٥٨٣ص. املرجع،نفس٣٧
١٢.........املرجع السابق، ص. ،تفسير الكشاف، اخلوارزمي٣٨
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مبدأ البحث.ج
مبدأ البحث هو مصادر ليوجد الوقائع ىف البحث. فيوجد الوقائع ىف هذا 

بصر دراسة التحليلية معاىنالوقائع اّلذى يأخذ ىف هذا البحث يعىن 
.عمرانآل ونظر ورأى ىف سورة البقرة و 

بيانات األساسية.١
األساسية هو مصادر األصلّية اّلىت هناك البيانات بيانات 

بيانات األساسية ىف ٣٩ما يتعّلق مباشرة بالبحث اّلذى يبحث.
عربيةقواميس،دالليةكتبشكلهذا البحث هو: يف

للقرآنوتفسريات
بيانات الثانية.٢

بيانات الثانية هي بيانات اّلذى يدفع تكامل بيانات 
ت الثانية ىف هذا البحث هو:. فبياناةاألساسية ىف البحث

رسالة العلمية ما جتعلها مطابقة البحث..أ
الكتب..ب
.ج

.دراسة التحليلية معاىن

٣١)ص.٢٠١١(يوجياكرتا: الروز ميديا،ميتودى بينيليتيان سوات تنجوان تيوريتيس وبركتيس، -ميماهامى ميتودىاندى برياستوو، ٣٩
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خطوة جمع الوقائع.د
بالطريق التايل:، الوثائقيف هذا البحث يعىنمجع الوقائع خطوة أما 
.نيف سورة البقرة وآل عمراالقرآنالباحثةقرأت.١
ترادف.آيات القرآن اليت حتتوي علىالباحثةكتبت.٢
لقموس  املنجد.االباحثةقرأت.٣
ترادف.اليت حتتوي علىالباحثة تفسري الكشاف من اآلية تقرأ.٤
ترادف.كل اآليات اليت حتتوي على الباحثة  مع جت.٥
تقدمية الباحثة الوقائع ترادف.٦

خطوة تحليل الوقائع.ه
حتليل الوقائع اليت تستعمل يف هذا البحث يعىن البحث النوعى، فنتائج من 

باحثة ليست العدد، ولو  الهذا البحث يعىن بيانت ألن الوقائع الذي مجعت 
باحثة ستحليل الوقائع بالطريقة المث كان هناك العدد، لكن فقط الفروعي. 

.يعىن يبحث من العام اىل اخلاصDeduktif “”اإلستنتاج
حقيقة البحث.و

مطابقة البحث، مناحملللنيأي،السابقةالبحوثدعمهوالتحليلهذا
داللية،  الرتادف الكلمات خوف و خسيا دراسةعلىأحباثًاأجروالةاالرس
لة الة أحباثًا على الرتادف الكلمات اعتقد ىف دراسة القران، الرساالرس

أمريودين و اماملة االنساء الرسأحباثًا على الرتادف الكلمة قول ىف سورة 
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العربيةالداليللة الرتادف الكلمات مجل ىف قاموس املنور حتليلاالرس
اإلندونيسية.

قدمتهالذيالبحثيفألنقدمتهالذيالبحثعنخمتلفبالتأكيدهذا
آل بصر ونظر ورأى فى سورة البقرة و دراسة التحليلية معانىيناقش
.عمران
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الباب الربع
نتيجة البحث

يدل أكثر من لفظ كما حبثت الباحثة ىف األساس النظري، أن الرتادف هي 
، ىف هذه الباب ستبحث البحثة املعىن بصر ونظر ورأى ىف السورة على معىن واحد

الكشاف،  
كمايلى:

بناء الكلمة بصر فى سورة البقرة و آل عمران.أ
نتائج من ترمجة كلمة ة، مجع الباحثةلنتائج اليت توصل إليها الباحثبناًء على ا
:اآلتيةعمران يف القرآن مع اجلدول آلسورةالبقرة وسورة بصر املوجودة يف

بناء الكلمة بصر فى سورة البقرة وآل عمران.١
الكلمةاآليةسورةالرقم
. . .البقرة١


أبصرهم

. . .البقرة٢      


يبصرون

. . .البقرة٣
     

ابصارهم

بصري. . .البقرة٤

٣٥
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. . .البقرة٥     


بصري

بصري. . .البقرة٦
. . .آل عمرن٧


االبصر

بصري. . .نآل عمر ٨
بصري. . .نآل عمر ٩
بصري. . .نآل عمر ١٠
بصري. . .نآل عمر ١١

تفسير الكلمة بصر فى سورة البقرة وآل عمران.٢
٧تفسير سورة البقرة اآلية .أ

والكسائي من إمالة أبصرهم ما فيه منع أبا عمرفإن قلت: هال 
تغلب من حرف االستعالء وهو الصاد قلت: ألن الراء املكسورة

املستعلية من التكرير كان فيها كسرتني، وذلك أعون شيء على 
اإلمالة وأن ميال له ما ال ميال، والبصر نور العني، وهو ما يبصر 
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ة نور القلب، وهو ما به به الراشي ويدرك املرثيات، كما أ البصصري 
.يستبصر ويتامل

.لإلبصار واالستبصار
وقرىء: (غشاوة) بالكسر والصب، وغشاوة بالضم والرفع، 
وغشاوة بالفتح والنصب، وغشاوة النكل بالكسر والرفع، وغشاوة 

جمة، بناء ومعىن بالفتح والرفع والصب، وغشاوة بالعني غري املع
كما تقول: نكل .ألنك تقول: أعنب عن الشيء إذا أمسك عنه

عنه، ومنه العنب ألنه يقمع العطش ويردعه خبالف امللح فإنه 
يزيده، ويدل عليه تسميتهم إياه نقخا ألنه ينقخ العطش أي 
يكسره، وفراتا ألنه يرفته على القلب، مث اتسع فيه فسم كل امل 

يكن نكاال أي: عقابا يرتدع به اجلاين عن فادح عذابا وإن مل 
املعاودة، والفرق بني العظيم والكبري أن العظيم نقيض احلقري، 
والكبري نقيض الصغري، فكان العظيم فوق الكبري كما أن احلقري 

تقول: .دون الصغري، ويستعمالن يف اجلثث واألحداث مجيعا
أن على ومعىن التنكري.رجل عظيم وكبري، تريد جثته أو خطره

أبصرهم نوعا من األغطية غري ما يتعارفه الناس وهو غطاء التعامي 
عن آيات اهللا وهلم من بني اّالالم العظام نوع عظيم ال يعلم كنهه 
إال اهللا، اللهم أجرنا من عذابك وال تبلنا بسخطك يا واسع 

.املغفرة
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١٧تفسير سورة البقرة اآلية .ب
اختيارها عليه واستبداهلا به على ومعىن اشرتاء الضاللة باهلدى: 

سبيل االستعارة ألن االشرتاء فيه إعطاء بدل وأخذ آخر ومنه:
وبالثنايا الواضحات الدوراأخذت باجلمة رأسا أزعرا

كما اشرتى املسلم إذ تنصراوبالطويل العمر عمرا حيدرا
وعن وهب قال اهللا عز وجل فيما يعيب به بين إسرائيل اثيل: 

ري الدين، وتعملون لغري العمل، وتبتاعون الدنيا بعمل تفقهون لغ
اآلخرة.

فإن قلت: كيف اشرتوا الضاللة باهلدى وما كانوا على هدى؟ 
قلت: جعلوا لتمكنهم منه وإعراضه هلم كأنه يف أيديهم فإذا تركوه 

الضاللة فقد عطلوه واستبدلو ها به، وألن الدين القيم هو إىل
س عليها فكل من ضل فهو مستبدل فطرة اهللا الىت فطر النا

خالف الفطرة. 
والضاللة: اجلور عن القصد وفقد االهتداء. يقال: ضل منزله 

وضل دريص نفقه، فاستعري للذهاب عن الصوان يف الدين.
والربح: الفضل على رأس املال، ولذلك مسي الشف من قولك 

أشف بعض ولده على بعض إذا فضله، وهلذا على هذا شف.
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ة: صناعة التاجر، وهو الذي يبيع ويشرتي للربح، وناقة والتجار 

كما تلبست التجارة باملشرتين.بالذي هو يف احلقيقة له
فإن قلت: هل يصح ربح عبدك وخسرت جاريتك على اإلسناد 

أسدا، وأنت تريد املقدام إن تقم حال دالة مل يصح. 
فإن قلت: هب أن شراء الضاللة باهلدى وقع جمازا ىف معىن 

نكر الربح والتجارة كأن مت مبايعة على االستبدال فما معىن

وأخوات إذا تالحقن مل تر كالما أحسن منه ديباجة وأكثر ماء 
البليد: كأن 
أنين قلبه خطال، وإن جعلوه كاحلمار مث رشحوا ذلك روما لتحقيق 
البالدة فادعوا لقلبه أذنني وادعوا هلما اخلطل ليمثلوا البالدة متثيال 

يلحقها ببالدة احلمار مشاهدة معاينة، وحنو:
وعشش يف وكرية جاش له وملا رأيت النسر عزابن داية
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صدري
بالنسر والشعر الفاحم بالغراب أتبعه نكر ملا شبه الشيب 

التعشيش والوكر. وحنوه قول بعض فتاكهم يف أمه:
بعاملة بأخالق الكرم امفما أم الردين وإن أدلت 

تنفقناه باحلبل التوامإذا الشيطان قصع يف قفاها
أي: إذا دخل الشيطان يف قفاها استخرجناه من نافقائه باحلبل 

يريد إذا حررت وأساءب اجتهدنا يف إزالة غضبها املثىن احملكم.  
وإمطة ما يسوه من خلقها. استعار التقصيع أوال، مث ضم إليه 
التنفق، مث احلبل التوام. فكذلك ملا نكر سبحانه الشراء أتبعه ما 
يشاكله ويواخيه وما يكمل ويتم بانضمامه إليه متثيال خلسارهم 

وتصويرا احقيقته.
فإن قلت: فما معىن ق

رأس املال، والربح. وهءالء قد أضاعوا الطلبتني معا، ألن رأس 
ماهلم كان هو اهلدى فلم يبق هلم مع الضاللة، وحني مل يبق يف 

وإن ظفروا مبا زفروا به أيديهم إال الضاللة مل يوصفوا بإصابة الربح
من األغراض الدنيوية ألن الضال خاسر دامر وألنه ال يقال ملن مل 
يسلم له رأس ماله قد ربح. وما كانوا مهتدين  لطرق التجارة كما 

يكون التجار املتصرفون العاملون مبا يربح فيه وخيسر.
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٢٠تفسير سورة البقرة اآلية .ج
ال ختذناه من لدن) و (لو أراد وقل تعاىل: (لو أردنا أن نتخذ هلوا

اهللا أن يتخذ ولدا) وأراد ولو شاءأهللا (لذهب بسمعهم) بقصيف 
الرعد (وأبصارهم) بوميض الربق. وقرأ ابن أيب عبلة: ألذهب 
بأمساعهم، بزيادة الباء. كقوله: (وال تلقوا باييكم) والشيء ما صح 

بباب أن يعلم وخيرب عنه. قال سيبوية يف ساقة الباب املرتجم
جماري أواخر الكلم من العربية: وإمنا خيرج التانيت من التنكري. أال 
ترى أن الشى، والشيء منكر وهو أعم العام، كما أن اهللا أخص 
اخلاص جيري على اجلسم والعرض والقيم. تقول شيء ال  

كاألشياء، أميعلوم ال كسائر املعلومات وعلى املعدوم واحملل.
٢٣٣تفسير سورة البقرة اآلية.د

(يرضعن) مثل يرتبصن ىف أنه خرب ىف معىن األمر الؤكد. (كاملني) 
توكيد كقوله: (تلك عشرة كاملة) ألنه مما يتسامح فيه. فتقول: 
أقمت  عند فالن حولني، ومل تستكملهما. وقرأ أبن عباس رضي 

الراء، اهللا عنهما: أن يكمل الرضاعة. وقرىء: الرضاعة، بكسر
اعة، وأن يتم الضاعة برفع الفعل تشبيها والرضعة، وأن تتم الض

ألن مبا لتاخيهما التاويل.
فإن قلت: كيف اتصل قوله: (ملن أراد) مبا قبله؟ قلت: هو بيان 
ملن توجه إليه احلكم كقوله تعاىل: (هيت لك) لك بيان للمهييت 
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به. أي: هذا احلكم ملن أراد إمتام الضاع. وعن قتادة: حولني  
اليسر والتخفيف، فقال: (ملن أراد أن يتم كاملني. مث أنزل اهللا

الرضاعة) أراد أنه جيوز النقصان. وعن احلسن: ليس ذلك بوقت 
ال ينقص منه، بعد أن ال يكون يف انفطام ضرر، وقيل: الالم 
متعلقة بريضعن، كما تقول: أرضعت فالنه لفالن ولده. أي: 

األب جيب يرضعن حولني ملن أراد أن يتم الرضاعة من اآلباء، ألن 
عليه أرضاع الولد دون األم، وعليه أن يتخذ له ظئر إال إذا 
تطوعت األم بإرضاعه، وهي مندوبة إىل ذلك وال جترب عليه، وال 
جيوز استئجار األم عند أيب حنيفة رمحه اهللا ما دامت زوجة أو 
معتدة من نكاح، وعند  الشافعي: جيوز، فإذا انقضت عنتها جاز 

باالتفاق.
فما بال الوالدات مامورات بأن يرضعن أوالدهن. فإن قلت:

قلت: إما أن يكون أمرا على وجه الندب، وإما على وجه 
الوجوب إذا مل يقبل الصيب إالثدي أمه، أو مل توجدله ظئر، أو  
كان األب عاجزا عن االستئجار. وقيل: أراد الوالدات املطلقات، 

ولود له) وعلى وإجياب النفقة والكسوة ألجل الرضاع. (وعلى امل
الذي يولد له، وهو الوالد، وله ىف حمل الرفع على الفاعلية، حنو: 

عليهم ىف ( املغضوب عليهم). 
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فإن قلت: مل قيل املولود له دون الوالد؟ قلت: ليعلم أن الوالدات 
إمنا زلدن هلم، ألن األوالد لآلباء، ولذلك ينسبون إليهم ال إىل 

يد.األمهات. وأشد للمامون بن الرش
فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن ولدهم كاألظار. 
أال ترى أنه نكره باسم الولد حيث مل يكن هذا املعىن وهو قوله 
تعلى: (واخشوا يوما ال جيزي والد عن ولده وال مولود هو جاز 
عن والده شيئا) (باملعروف) تفسريه ما يعقبه، وهو أن ال يكلف 

عه وال يتصارا. وقرىء: ال تكلف، واحد منهما ما ليس ىف وس
بفتح التاء. وال نكلف، بالنون. وقرىء: ال تضار بالرفع على 
اإلخبار، وهو حيتمل البناء للفاعل واملفعول، وأن يكون األصل 
تضارر بكسر الراء، وتضارر بفتحها. وقرأ: ال تضار بالفتح أكثر 

ءين القراء. وقرأ احلسن بالكسر على النهي، وهو حمتمل للبنا
أيضا. ويبني ذلك أنه قرىء: ال تضارر، وال تضارر باجلزم وفتح 
الراء األوىل وكسرها. وقرأ أبو جعفر: ال تضار، بالسكون مع 
التشديد على نية الوقف. وعن األعرج: ال تضار بالسكون 
والتخفيف، وهو من ضاره يضريه، ونوى الوقف كما نواه أبو 

كوناٍ. زعن كاتب عمر جعفر، أو اختلس الضمة فظنه الراوي س
بن اخلطاب: ال تضرر، واملعىن: ال تضار والده زوجها بسبب 
ولدها، وهو أن تعنف به وتطلب منه ما ليس بعدل من  الرزق 
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والكسوة، وأن تشغل قلبه بالتفريط ىف شأن الولد، وأن تقول 
بعدما ألفها الصيب: اطلب له ظئرا وما أشبه ذلك. وال يضار 

بب ولده بأن مينعها شيئا مما وجب عليه من مواود له امراته بس

ضر، وأن تكون قبلها بسبب الولد، وجيوز أن يكون تضار مبعىن: ت
الباء من صلته. أي: التضر زالدة بولدها، فال تسيء غذاءه 
وتعهده، وال تفرط فيما ينبغي له، وال تدفعه إىل األب بعد ما 
الفها. وال يضر الوالد به بأن ينتزعه من يدها، أويقصر يف حقها، 
فتقصر هي ىف حق الولد. فإن قلت: كيف قيل بولدها وبولده؟ 
راة عن املضارة أضيف إليها الولد اسعطافا هلا 
عليه وأنه ليس باجنيب منها، فمن حقها أن تشفق عليه وكذلك 
الوالد. (وعلى الوارث) عطف على قوله: وعلى املولود له رزقهن 

له مثل ما وجب واملعطوف عليه، فكان املعىن: وعلى وارث املولود 
عليه من الرزق والكسوة. أي: إن مات املولود له لزم من يرثه أن 
يقوم مقامه ىف أن يرزقها ويكسوها بالشريطة الىت نكرت من 
املعروف، وجتنب الضرار. وقيل: هو وارث الصيب الذي لو مات 
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الصيب ورثه، واختلفوا. فعند أبن أيب ليل كل من ورثة. وعند أيب 
ذا رحم حمرم منه. وعند الشافعي ال نفقة فيما عدا حنيفة من كان 

الوالد، وقيل: منورثه من عصبته مثل اجلد واألخ وابن األخ والعم 
وابن العم، وقيل: املراد وارث األب، وهو الصيب نفسه، وأنه إن 
مات أبوه وورثه وجبت عليه أجرة رضاعه ىف مثاله إن كان له 

على إرضاعه. وقيل: على مال، فإن مل يكن له مال أجربت األم 
الوارث، على الباقي من األبوين من قوله: واجعله الوارث منا 
(فإنأرادا فصاال) صادرا (عن تراض منهما وتشاور فال جناح 
عليهما) ىف ذلك زادا على احلواين أونقصا، وهذه توسعة بعد 
التحديد. وقيل: هو ىف غاية احلولني ال يتجاوز، وإمنا اعترب 

الفصال وتشاورمها. أما األب فال كالم فيه، وأما األم تراضيهما ىف

اسرتضع: منقول من أرضع، يقال: أرضعت املراة الصيب، 
واسرتضعتها الصيب لتعديه إىل مفعولني، كما تقول: أجنح احلاجة، 

ا املراضع أوالدكم، واستنجحته احلاجة، واملعىن: أن تسرتضعو 
فحذف أحد املفعولني لالستغناء عنه، كما تقول: استنجحت 
احلاجة، وال تنكر من استنجحته، وكذلك حكم كل مغعولني مل 
يكن أحدمها عبارة عن األول. (إذا سلمتم) إىل املراضع (ما اتيتم) 
ما أردمت إيتاءه، كقوله تعلى: (إذا قمتم إىل الصالة) وقرىء: ما 
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ن أتى إليه إحسانا إذا فعله، ومنه قوله تعلى: (إنه كان أتيتم، م
وعده مأتيا) أي: مفعوال. وروى شيبان عن عاصم: ما أوتيتم، 
أي: ما أتاكم اهللا، وأقدركم عليه من األجرة، وحنوه: (وأنفقوا مما 
جعلكم مستخلفني فيه). وليس التسليم بشرط للجواز والصحة، 

ن يكون بعثا  على أن يكون وإمنا هو:ندب إىل األوىل وجيوز أ
الشيء الذي تعطاه املرضع من أهىن ما يكون لتكون طيبة  النفس 
راضية، فيعود ذلك إصالحا لشأن الصيب واحتياطا ىف أمره، فأمرنا 
بإيتائه ناجزا يدا بيد، كأنه قيل: إذا أيتم إليهن يدا بيد ما 

د أعطيتموهن. (باملعروف) متعلق بسلمتم، أمروا أن يكونوا عن
تسليم األجرة مستبشري الوجوه ناطقني بالقول اجلميل مطيبني 

ألنفس املرضع مبا أمكن حىت يؤمن تفريطهن بقطع معازيرهن.
٢٣٧تفسير سورة البقرة اآلية .ه

(إال ان يعفون) يريد املطلقات. فإن قلت: أي فرق بني قولك 
اجلال يعفون والنساء يعفون؟ قلت: الواو ىف األول ضمريهم والنون 
علم الرفع، والواو يف الثاين الم الفعل والنون ضمريهن، والفعل 
مبين ال أثر يف لفظه للعامل وهو يف حمل النصب. ويعفو عطف 
على حمله، (الذي بيده عقدة النكاح) الويل. يعين: إال أن تعفو 
املطلقات عن أزواجهن فال يطالبنهم بنصف املهر، وتقول املرأة: 

ستمتع يب، فكيف اخذ منه شيئا. أو يعفو ما رآين وال خدمته وال ا
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الولىت الذي يلى عقد نكاحهن، وهو مذهب الشافعي، وقيل: هو 
الزوج، وعفوه أن يسوق إليها املهر كامال، وهو مذهب أيب 
حنيفة، واألول ظاهر الصحة، وتسمية الزيادة على احلق عفوا فيها 

هر عند نظر، إال أن يقال: كان الغالب عندهم أن يسوق إليها امل
التزوح، فإذا طلقها استحق أن يطالبها بنصف ما ساق إليها، فإذا 
ترك املطالبة، فقد عفا عنها، أو مساه عفوا على طريق املشاكلة، 

فأكمل هلا الصداق، وقال: أنا أحق بالعفو، وعنه: أنه دخل على 
، فعرض عليه بنتا له، فتزوجها، فلما خرج سعد بن أيب وقاص

طلقها، وبعث  إليها بالصداق كامال، فقيل له: مل تزوجتها؟ 
فقال: عرضها على فكرهت رده. قيل: فلم بعثت بالصداق؟ قال: 
فأين الفضل. و (الفضل) التفضل، أي: وال تنسوا أن يتفضل 
بعضكم على بعض وتتمرؤا وال تستقصوا.وقرأ احلسن: أو يعفو 
الذي، بسكون الواو، وإسكان الواو والياء يف موضع النصب 

بالياء. وقرىء: وال تنسوا الفضل بكسر الواو.
٢٦٥تفسير سورة البقرة اآلية .و

(وتثبيتا من انفسهم) وليشبتوا منها ببذل املال الذي هو شقيق 
الروح وبذله أشق شيء على النفس على سائر العبادات الشاقة 
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وعلى اإلميان، ألن النفس إذا ريضت بالتحامل عليها وتكليفها ما 
يصعب عليها ذلت خاضعة لصاحبها وقل طمعها ىف اتباعه 
ل تثبيتا هلا على اإلميان 
واليقني، وجيوز أن يراد وتصديقا لالسالم وحتقيقا للجزاء من أصل 
أنفسهم، ألنه إذا انفق املسلم ماله يف سبيل اهللا علم أن تصديقة 
وإميانه بالثواب من أصل نفسه ومن إخالص قلبه، ومن على 
التفسري األول للتبعيض مثلها يف قوهلم: هز من عطفه وحرك من 
نشاطه. وعلى الثاين البتداء الغاية كقوله تعلى: (حسدا من عند 
أنفسهم) وحيتمل أن يكون املعىن: وتثبيتا من أنفسهم عند املؤمنني 

انفسهم.
فإن قلت: فما معىن التبعيض؟ قلت: أن من بذل ماله لوجه اهللا 

ض نفسه، ومن بذل ماله وروحه معا فهو الذي ثبتها  فقد ثبت بع
كلها ( وجتاهدون يف سبيل اهللا بأموالكم وأنفسهم) وامعىن: ومثل 
نفقة هؤالء يف زكائها عند اهللا (كمثل جنة) وهي البستان (بربوة) 
مبكان مرتفع، وخصها ألن الشجر فيها أزكى وأحسن مثرا، 

مثلى ما كانت تثمر بسبب الوابل، (فإن مل يصبها وابل فطل) 
فمطر صغري القطر يكفيها لكرم منبتها، أو مثل حلهم عند اهللا 
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باجلنة على البوة ونفقتهم الكثرية والقليله بالوابل والطل، وكما أن  
كل واحد من املطرين يضعف أكل اجلنة، فكذلك نفقتهم كثرية  

كانت أ
زاكية عنداهللا زئدة يف زلفاهم وحسن حاهلم عنده.

وقرىء: كمثل حبة وبربوة باحلركات الثالث، وأكلها بضمتني.
١٣تفسير سورة آل عمران اآلية .ز

فإن قلت: فهذا مناقض لقوا اوال ىف أعينهم حىت اجرتؤا عايهم، 
أعينهم حىت غلبوا، فكان التقليل والتكثري ىف فلم القوهم كثروا ىف

حالني خمتلفني، ونظريه من احملمول على اختالف األحوال قوله 
تعلى: (فيومئذ ال يسئل عن ننبه إنس وال جان) وقوله 

:(تعلى     ( وتقليلهم تارة وتكثريهم اخر ىف
وقيل: يرى املسلمون على ما قرر أعينهم أبلغ القدرة وإظهر األية. 

عليه أمرهم من مقاومة الوحد االثنني ىف قولة تعلى: (  
        بعلما كلفوا أن يقاوم الوحدا (

:(العشرة ىف قولة تعلى   
  ( وانك وصف ضعفهم بالقلة: النه قليل باإلضافة إىل

عشرة األضعاف، وكان الكافرون ثالثة أمثاهلم. وقراءة نافع ال 
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والتاء، أي: يريهم اهللا ذلك بقدرته. وقرى: فئه تقاتل وأخرى كافرة 
ىف التقتا. (رأى العني) يعىن رؤية باجلر على البدل من الضمري

ظاهرة مكشوفة ال لبس فيها معاينة كسائر املعاينات، (واهللا يؤيد 
بصره) كما أيد أهل بدر بتكثريهم ىف عني العدو.

١٥تفسير سورة آل عمران اآلية .ح

: هل أدلك على رجل عامل، ما هو خري من نلكم، كما تقول
عندي رجل من صفته كيت وكيت، وجيوز أن يتعلق الالم خبري، 

جنات، وتنصره قراءة من قرأ: جنات باجلر على البدل من خري. 
(واهللا بصري بالعباد) يثيب ويعاقب على االستحقاق، أو بصري 

تقوا وباحواهلم، فاذلك أعد هلم اجلنات.بالذين ا
٢٠تفسير سورة آل عمران اآلية .ط

(فإن حاجوك) فإن جادلوك يف الدين، (فقل أسلمت وجهى هللا) 
أي: أخلصت نفسي ومجلىت هللا وحده، مل أجعل فيها لغريه شركا 
بأن أعبده، وأدعوه إهلا معه. يعىن: أن ديين التوحيد، وهو الدين 
القدمي الذي ثبتت عندكم صحته كما ثبتت عندي، وما جئت 

قل يا أهل الكتاب تعالوا بشيء بديع حىت جتدلوين فيه، وحنوه (
إىل كلمة سواء بيننا وبينكم اال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئا) 
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فهو دفع  للمحاجة بأن ما هو عليه ومن معه من املؤمنني هو 
حق اليقني الذي ال لبس فيه، فما معىن احملاجة فيه. (ومن اتبعن) 
عطف على التاء يف أسلمت وحسن للفاصل، وجيوز أن تكون 

او مبعىن مع فيكون مفعوال معه. (وقل الذين اوتوا الكتاب) من الو 
اليهود والنصارى، (واألميني) والذين ال كتاب هلم من مشركي 
العرب. (ألسلمتم) يعىن: أنه قد أتاكم من البينات ما يوجب 
اإلسالم، ويقتضي حصوله ال حمالة، فهل أسلمتم أم أنتم بعد 

ه املسالة ومل تبق من طرق على كفركم؟ وهذا كقولك ملن خلصت ل
البيان والكشف طريقا إال سلكته: هل فهمتها ال ام لك، ومنه 
قوله عز وعال: (فهل أنتم منتهون) بعد ما نكر الصوارف عن 
اخلمر وامليسر، وىف هذا االستفهام استقصار وتعبري باملعانده وقلة 
اإلنصاف، ألن املنصف إذا جتلت له احلجة مل يتوقف إذعانه 

، وللمعاند بعد جتلى احلجة ما يضرب أسدادا بينه وبني للحق
اإلذعان، وكذلك يف هل فهمتها: توبيخ بالبالدة وكلة القرحية، ويف 
فهل أنتم منتهون بالتقاعد عن االنتهاء، واحلرص الشديد على 
تعاطي املنهي عنه. (فإن أسلموا فقد اهتدوا) فقد نفعوا أنفسهم 

ى ومن الظلمة إىل النور. (وان حيث خرجوا من الضالل إىل اهلد
تولوا) مل يضروك فإنك رسول منبه عليك إال أن تبلغ الرسالة وتنبه 

على طريق اهلدى.
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١٥٦تفسير سورة آل عمران اآلية .ي

كفروا للذين آمنوا لو كان خريا ما سبقونا إليه) ومعىن األخوة،
اتفاق اجلنس أو النسب. (إذا ضربوا يف األرض) إذا سافروا فيها 
وأبعدوا للتجارة او غريها، (لو كانوا غزى) مجع غاز كعاف وعفى،  
كقوله: عفى احلياض أجون. وقرئ بتخفيف الزاي على حذف 

التاء من غزاة.
فإن قلت: كيف قيل: إذا (ضربوا) مع (قالوا)؟ قلت: هو على 

ية، كقولك: حني يضربون يف األرض.حكاية احلال املاض
فإن قلت: ما متعلق (ليجعل)؟ قلت: قالوا، أي قالوا ذلك 

(ليكون هلم عدوا وحزنا) أو ال تكونوا، مبعىن: ال تكونوا مثلهم يف 
خاصة ويصون منها قلوبكم. 

إىل اهللا تعلى؟ قلت: معناه أن اهللا فإن قلت: ما معىن إسناد الفعل 
عز وجل عند اعتقادهم ذلك املتقد الفاسد يضع الغم واحلسرة يف 

من الغم واحلسرة وضيق الصدور فعل اهللا عز وجل، كقوله: (جيعل 
ذلك صدره ضيقا حرجا كأمنا يصعد يف السماء) وجيوز أن يكون

إشارة إىل ما دل عليه النهي، أي: ال تكونوا مثلهم ليجعل اهللا 
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لقوهلم، أي: األمر بيده قد حييي املسافر والغازي ومييت املقيم 
شاء. وعن خالد بن الوليد رضي اهللا عنه أنه قال والقاعد كما ي

عند موته: ما يف موضع شرب إال وفيه ضربة أو طعنة، وها أناذا 
أموت كما ميوت العري، فال نامت أعني اجلبناء. (واهللا مبا تعماون 

بصري) فال تكونوا مثلهم، وقرئ بالياء، يعين: الذين كفروا.
١٦٣تفسير سورة آل عمران اآلية .ك

رجات) أي: هم متفاوتون كما تتفاوت الدرجات، كقوله: (هم د
رجاىل أم مهو درج السيولأنصب للمنية تعرتيهم

وقيل نوو درجات، واملعىن: تفاوت منازل املثابني منهم ومنازل 
املعاقبني، أو التفاوت بني الثواب والعقاب. (واهللا بصري مبا 

حسبها.
بناء الكلمة نظر فى سورة البقرة وآل عمران.ج

نتائج من ترمجة كلمة ة، مجع الباحثةلنتائج اليت توصل إليها الباحثبناًء على ا
:اآلتيةعمران يف القرآن مع اجلدول آلسورةالبقرة وسورة املوجودة يفنظر
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فى سورة البقرة وآل عمرانبناء الكلمة نظر.١
الرق
م

الكلمةاآليةسورة

البقرة١          


تنظرون
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تنظرون. . .آل عمرن٥



٥٨

فى سورة البقرة وآل عمرانتفسير الكلمة نظر.٢
٥٠تفسير سورة البقرة اآلية .أ

أي: تدوسها وحنن راكبوها. وروي: أن إسسرائيل قالوا ملوسى: أين 

النرضى حىت نراهم. فقال اللهم أعين على أخالقهم السيئة. فأوحى 

كالمهم. (وأنتم تنظرون) إىل ذلك وتشاهدونه ال فرتاءوا وتسامعوا
تشكون فيه. ملا دخل بنو إسرائيل مصر بعد هالك فرعون ومل يكن 
هلم كتاب ينتهون إليه، وعد اهللا موسى أن ينزل عليه التوراة وضرب 

له ميقاتا ذا القعدة وعشر ذي احلجة.
٥٥تفسير سورة البقرة اآلية .ب

(جهرة) عيانا، وهي مصدر من قولك جهر بالقراءة والدعاء، كان 

تنصب القرفصاء بفعل اجللوس، أو على احلل مبعىن نوي جهرة، 
إما مصدر كالغلبةٍ، وإما مجع وقرىء: جهرة، بفتح اهلاء. وهى 

جاهر. ويف هذا الكالم دليل على أن موسى عليه الصالة والسالم 
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رادهم القول وعرفهم أن رؤية ما ال جيوز عليه أن يكون ىف جهة 
حمال، وأن من استجاز على اهللا الؤية فقد جعله من مجلة األجسام 

وا، فكانوا أو األعراض. فراءدوه بعد بيان احلجة ووضوح الربهنا واج
ىف الكفر كعبدة العجل، فساط اهللا عليهم الصعقة كما ساط على 
أولئك القتل تسوية بني الكفرين، وداللة  على عظعهما بعظم احملنة. 

حبسها فخروا صعقني ميتني يوما وليلة. وموسى عليه السالم مل تكن 
ته موتا ولكن غشية بدليل قوله: (فلما أفاق) والظاهر أنه صعق

عنه: فأخنتكم الصعقة.
٢٥٩تفسير سورة البقرة اآلية .ج

(أو كالذي) معناه أو أرأيت مثل الذي مر، فحذف لداللة امل تر 
ز أن حيمل على املعىن دون عليه ألن كلتيهما كلمة تعجيب. وجيو 

اللفظ، كأنه قيل: أرأيت كالذي حاج إبرهيم، أو كالذي مر على 
قرية؟ واملار كان كافرا بالبعث، وهو الظاهر النتظاهرمه مع نعروذ ىف 
سك، ولكلمة أالستبعاد اليت هي: أىن حيىي، وقيل: هوعزير أو اخلضر 

به إبرهيم عليه أراد أن يعاين إحياء املوتى ليزداد بصرية، كما طل
السالم، وقوله: (أىن حيىي) اعتلراف بالعجز عن معرفة طريقة اإلحياء، 
واستعظام لقرة احمليي. والقرية بيت املقس حني خربه خبتنصر، وقيل: 
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هي اليت خرج منها األلوف. (وهي خاوية على عرشها) تفسريه فيما 
بعد (يوما أو بعض يوم) بناء على الظن. روي أنه مات ضحى، 
وبعث بعد ماثة سنة قيل غيبوبة الشمس، فقال قبل النظر إىل 
الشمس: يوما. مث التفت فرأى بقية من الشمس، فقال: أو بعض 
يوم. وروي: أن طعامه كان تينا وعنبا، والشراب على حاله (مل 
يتسنه) مل يتغري. واهلاء أصلية أو هاء سكت، وشتقالق من السنة 

لو، وذلك أن  الشيء يتغري مبرور على الوجهني، ألن المها هاء أوو 
الزمان، وقيل: أصله يتسنن من احلما املسنون، فقلبت نونه حرف 
عليه كتقضي البازي، وجيوز أن يكون معىن مل يتسنه مل متر عليه 
السنون اليت مرت عليه يعىن: هو حباله كما كان كأنه مل يلبث 

ك مل يتسن. مائة.وىف قراءة عبد اهللا: فانظر إىل طعامك، وهذا شراب
وقرأ أيب: مل يسنه بإدغام التاء ىف السني. (وانظر إىل محارك) كيف 
تفرقت عظامه وخنرت، وكان له محار قد ربطه، وجيوز أن يراد: وأنظر 
إليه ساملا ىف مكانه كما ربطته، وذلك من أعظم االيات أن يعيشه 
مائه عام من غري علف وال ماء، كما حفظ طعامه وشرابه من 

. (زلنجعلك آية للناس) فعلنا ذلك، يريد إحياءه بعد املوت التغيري
زحفظ ما معه، وقيل: أتى قومه راكب محاره، وقال: أنا عزير، 
فكنبوه. فقال: هاتوا التوراة، فأخذ يهذها هذا عن ظهر قلبه، وهم 
ينظرون ىف الكتاب فما خرم حرفا، فقالوا: هو ابن اهللا، ومل يقرأ التوراة 
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زير، فذلك كونه آية، وقيل: رجع إىل منزله فرأى أو ظاهرا أحد قبل ع
الده شيوخا وهو شاب، فإذا حدثهم حبيث قالوا: حديث مائة سنة. 
(وانظر إىل العظام) هي عظام احلمار، أو عظام املوتى الذين تعجب 
من إحيائهم، (كيف ننشرها) كيف حنييها. وقرأ احلسن: نشرها من 

شروا. وقرىء: بالزاي مبعىن: حنركها نشراهللا املوتى مبعىن: أنشرهم فن
ونرفع بعضها إىل بعض الرتكيب، وفاعل (تبني) مضمر تقديره، فلما 
تبني له أن اهللا على كل شيء قدير (قال أعلم ان اهللا على كل شيء 
قدير) فحذف األول لداللة الثاين عليه، كما ىف قوهلم: ضربين 

يعىن: أمر إحياء وضربت زيدا، وجيوز فلما تبني له ما أشكل عليه 
املوتى وقرأ  ابن عباس رضي اهللا عنهما: فلما تبني له، على البناء. 
للمفعول. وقريء: قال اعلم على لفظ األمر، وقرأ عبد اهللا: قيل 

أعلم.
فإن قلت: فإن كان املار كافرا فكيف يسوغ أن يكلمه اهللا؟ قلت:  

كان الكالم بعد البعث، ومل يكن إذ ذلك كافرا.
٧٧رة آل عمران اآلية تفسير سو .د

(يشرتون) يستبلون (بعهداهللا) مبا عاهدوه عليه  من اإلميان بالرسول 

ولننصرنه، (مثنا قليال) متاع الدنيا من الرتؤس واالرتشاء، وحنو ذلك. 
احلقيق وحيي بن اخطب حرفوا وقيل: نزلت ىف أيب رافع ولبابه ابن أيب 
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التوراة بدلوا صفة رسول اهللا عليه وسالم  واخذوا الرشوة على ذلك. 
وقيل: جاءت مجاعة من اليهود إىل كعب بن االشرف ىف سنة 
أصابتهم ممتارين، فقل هلم: هل تعلمون أن هذا الرجل رسول اهللا؟ 

خريا  قالوا: نعم. قال: لقد مهمت أن أمريكم وأكسوكم فحرمكم اهللا
كثريا. فقالوا: لعله شبه علينا قرويداحىت نلقاه، فانطلقوا، فكتبوا 
صفة غري صفته، مث رجعوا إليه، وقالوا: قد غلطنا وليس هو بالنعت 
الذي نعت لنا. ففرح ومارهم. وعن األشعت بن قيس: نزلت ىف،  
كانت بيين وبني رجل خصومة ىف بئر فاختصمنا إىل وسول اهللا عليه 

: شاهداك أو ميينة، فقلت: إبن حيلف وال يبايل. فقال: وسالم فقال

عليه غضبان، وقيل: نزلت ىف رجل اقام سلعة ىف السوق فخلف لقد 

بعده إىل اهللا. (وال ينظر إليهم) (بعهد اهللا)، يقوي رجوع الضمري ىف

فالن، تريد نفي اعتداه به وإحسانه إليه. (وال يزكيهم) وال يثين 
عليهم.

فإن قلت: أي فرق بني استعماله فيمن جيوز عليه النظر، وفيمن ال 
عينيه، مث كثر حىت صار جيوز عليه؟ قلت: أصله فيمن جيوز عليه

عبارة عن االعتداد اإلحسان. وإن مل يكن نظر مث جاء فيمن ال جيوز 
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عليه النظر جمردا ملعىن اإلحسان جمازا عما وقع كناية عنه فيمن جيوز 
عليه النظر.

١٤٣تفسير سورة آل عمران اآلية .ه
(ولقد كنتم متنون املوت) خوطب به الذين مل يشهدوا بدرا، وكانوا 

نون أن حيضروا مشهدا مع رسول اهللا عليه وسالم ىف اخلروج إىل يتم
املشركني وكان رأيه ىف اإلقامة باملدينة. يعين: زكنتم متنون املوت قيل 
أن تشاهدوه وتعرفوا شدته وصعوبه مقاساته، (فقد رايتموه وانتم 
تنظرون) أي: رأيتموه معاينني مشاهدين له حني قتل بني أيديكم من 

م وأقاربكم،  وشارقهم أن تقتلوا. وهذا توبيخ هلم على قتل إخوانك
متنيهم املوت وعلى ما تسببوا له من خروج رسول اهللا عليه وسالم 

فإن قلت: كيف جيوز متنىي الشهادة وىف متنيها متين غلبة الكافر 
ل كلرامة الشهداء ال غري، املسلم؟ قلت: قصد متين  الشهادة إىل ني

وال يذهب  ومهه إىل ذلك املتضمن، كما أن من يشرب دواء الطبيب 
النصراين قاصد إىل حصول املامول من الشفاء وال خيطر بباله أن فيه 
جر منفعة وإحسان إىل عدو اهللا وتنفيقا لصناعته، ولقد قال عبد اهللا 

ه: ردكم اهللا:
وضربة ذات فرع تقذف لكنين اسال محن مغفرة

الزبدا
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األحشاء والكبداتنفذحبربةحران جمهزةبيديأوطعنة
أرشدك اهللا من غاز وقد حىت يقولوا إذا مروا على جشي

رشدا
ملا رمى عبداهللا بن قمئة احلارثي رسول اهللا عليه وسالم حبجر فكسر 
رباعيته وشج وحهه، أقبل يريد قتله،فذب عنه صلى اهللا عليه وسالم 
مصعب بن عمري وهو صباحن الراية يوم بدر ويوم أحد حىت قتله ابن 
قمئة وهو يرى أنه وسول اهللا عليه وسالم فقال: قد قتلت حممدا. 

أن حممدا قد قتل. وقيل: كان الصارخ الشيطان. وصرخ صارخ: أال
ففشا يف الناس خرب فتله فانكفؤا، فجعل رسول اهللا عليه وسالم 
يدعو: إيل عباد اهللا، حىت احنازت إليه طائفة من أصحابه فالمهم 

برين، فنزلت. وروي أية ملا صرخ الصارخ قتلك فرعبت قلوبنا فولينا مد
قال بعض املسلمني: لني عبد اهللا بن أيب يأخذ لنا أمانا من أيب 
سفيان، وقال ناس من املنافقني: لو كان نبيا ملا قتل، ارجعوا إىل 
إخوانكم وإىل دينكم. فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: يا 

وت، وما تصنعون قوم إن كان قتل حممد فإن رب حممد حي ال مي
باحلياة بعد رسول اهللا عليه وسالم، فقاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا 
على ما مات عليه. مث قال: اللهم إين أعتذر إليك مما يقول هؤالء 
وأبرأ إليك مما جاء به هؤالء، مث شد بسيفه فقاتل حىت قتل. وعن 
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ن بعض املهاجرين أنه مر بأنصلري يتشحط ىف دمه فقال: يا فال
أشعرت أن حممدا قد قتل، فقال: إن كان قتل فقد بلغ، قاتلوا على 

دينكم.
بناء الكلمة رأى فى سورة البقرة وآل عمران.د

نتائج من ترمجة كلمة ة، مجع الباحثةلنتائج اليت توصل إليها الباحثبناًء على ا
:اآلتيةعمران يف القرآن مع اجلدول آلسورةالبقرة وسورة املوجودة يفراى

بناء الكلمة رأى فى سورة البقرة وآل عمران.١
الرق
م

الكلمةاآليةسورة

البقرة١       
 .

 . .

رياء

آل عمرن٢     
       
 . . .

رأى

تفسير الكلمة رأى فى سورة البقرة وآلعمران.٢
٢٦٤تفسير الكلمة رأى فى سورة البقرة اآلية .أ
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تبطلواصدقاتكم باملن واألذى، كإبطال الأي:ماله)ينقو(كالذي
املنافق الذي ينفق ماله (رئاء الناس) ال يريد بإنفاقه رضا اهللا وال 

البتة بصفوان: حبجر أملس عليه تراب، وقرأ سعيد بن  املسيب: 
يم القطر، (فرتكه صلدا) صفوانبونن كروان (فأصابه ولبل) مطر عظ

أجرد نقيا من الرتاب الذي كان عليه، ومنه صلد جبني األصلع إذا 
برق (ال يقدرون على شيء معا كسبوا) كقوله: (فجعلناه هباء 
منثورأ)، وجيوز أن تكون الكاف ىف حمل النصب على احلال، أي: 
ال تبطلوا فإن قلت: كيف قال: (اليقدرون)،بعد قرلة (كالذيينفق)؟ 
قلت: أراد بالذي ينفق اجلنس، أو الفريق الذي ينفق، وألن من 

والذي يتعاقبان، فكانه قيل: كمن ينفق.

١٣تفسير الكلمة رأى فى سورة آل عمران اآلية .ب
فإن قلت: فهذا مناقض لقوا اوال ىف أعينهم حىت اجرتؤا عايهم، فلم 

ىف حالني القوهم كثروا ىف أعينهم حىت غلبوا، فكان التقليل والتكثري
خمتلفني، ونظريه من احملمول على اختالف األحوال قوله تعلى: 

:((فيومئذ ال يسئل عن ننبه إنس وال جان) وقوله تعلى 
    ( وتقليلهم تارة وتكثريهم اخر ىف أعينهم أبلغ القدرة
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وإظهر األية. وقيل: يرى املسلمون على ما قرر عليه أمرهم من 
(مقاومة الوحد االثنني ىف قولة تعلى:   

    ( بعلما كلفوا أن يقاوم الوحدا العشرة ىف قولة
:(تعلى       ( وانك وصف

ضعفهم بالقلة: النه قليل باإلضافة إىل عشرة األضعاف، وكان 
الكافرون ثالثة أمثاهلم. وقراءة نافع ال تساعد عليه، وقرا ابن 

ذلك بقدرته. وقرى: فئه تقاتل وأخرى كافرة باجلر على البدل من 
التقتا. (رأى العني) يعىن رؤية ظاهرة مكشوفة ال لبس الضمري ىف

فيها معاينة كسائر املعاينات، (واهللا يؤيد بصره) كما أيد أهل بدر 
بتكثريهم ىف عني العدو.

التحليل.ه
الكلمة بصر فى سورة البقرة و آل عمران.١

يبني لنا أهللا أغلق ٧الكلمة أبصريهم ىف سورة البقرة اآلية 
ي مل يستمعوا إىل احلقيقة، ومل ينل احلق واهلدى. قلوب الكفار الذ

أبصرهم على طريق احلقيقة.
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عن الكفار تبني١٧الكلمة يبصرون ىف سورة البقرة اآلية 
.احلقيقة وال ميكن إرشادهميبصرون الذين ال يستطيعون 

عن تبني٢٠الكلمة أبصريهم ىف سورة البقرة اآلية 
.األشخاص الذين يرون ما حيلو هلم فقط

أن اهللا كلي تبني٢٣٣الكلمة بصري ىف سورة البقرة اآلية 
القدرة ، هذه الكلمة توضح أن اهللا هو كل شيء. اهللا يعلم ما يفعله 

.ر على األرضصالب
أن اهللا كلي تبني٢٣٣الكلمة بصري ىف سورة البقرة اآلية 

القدرة ، هذه الكلمة توضح أن اهللا هو كل شيء. اهللا يعلم ما يفعله 
.ر على األرضصالب

موضحا أن اهللا كلي ٢٣٧الكلمة بصري ىف سورة البقرة اآلية 
القدرة ، هذه الكلمة توضح أن اهللا هو كل شيء. اهللا يعلم ما يفعله 

.ر على األرضصالب
أن اهللا  تبني٢٦٥الكلمة الكلمة بصري ىف سورة البقرة اآلية 

كلي القدرة ، هذه الكلمة توضح أن اهللا هو كل شيء. اهللا يعلم ما 
.ر على األرضصيفعله الب

أولئك الذين تبني١٣الكلمة أبصر ىف سورة آل عمرن اآلية 
.يرون طريق احلق سوف يتلقون التوجيه من اهللا
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أن اهللا كلي تبني١٥ورة آل عمرن اآلية الكلمة بصري ىف س
القدرة ، هذه الكلمة توضح أن اهللا هو كل شيء. اهللا يعلم ما يفعله 

.ر على األرضصالب
أن اهللا كلي تبني٢٠الكلمة بصري ىف سورة آل عمرن اآلية 

القدرة ، هذه الكلمة توضح أن اهللا هو كل شيء. اهللا يعلم ما يفعله 
.ر على األرضصالب

البحث السابق توجد الكلمة بصر ىف السورة البقرة و آل ىف
لفظ البحث األول ٦لفظ ىف السورة البقر توجد ١١عمران يعين 

الكلمة أبصرهم احلقيقة املعىن بالعني، البحث الثاىن الكلمة أبصرهم 
احلقيقة املعىن بالعني،  البحث الثالث الكلمة أبصرهم احلقيقة املعىن 

بع الكلمة بصري احلقيقة املعىن يدل على اكمال بالعني، البحث الر 
اهللا، البحث اخلامس الكلمة بصري احلقيقة املعىن يدل على اكمال 

.البحث الستة الكلمة بصري احلقيقة املعىن يدل على اكمال اهللاهللا،
لفظ البحث األول الكلمة االبصر ٥ىف السورة آل عمران توجد 

ىن الكلمة بصري احلقيقة املعىن  يدل احلقيقة املعىن بعقل، البحث الثا
على اكمال اهللا، البحث الثالث الكلمة بصري احلقيقة املعىن  يدل 
على اكمال اهللا، البحث الربع الكلمة بصري احلقيقة املعىن  يدل على 
اكمال اهللا، البحث اخلامس الكلمة بصري احلقيقة املعىن  يدل على 

.اكمال اهللا
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رة و آل عمرانالكلمة نظر فى سورة البق.٢
كيف أن قوة تبني  ٥٠تنظرون ىف سورة البقرة اآلية الكلمة 

، فرعونمن وسىمنىباهللا ، قام اهللا بتقسيم احمليط حبيث جنا أتباع ال
.عظمة اهللاتنظرون

كيف أن تبني٥٥تنظرون ىف سورة البقرة اآلية الكلمة 
، كان من حقيقياالكافرين ال يريدون أن يعبدوا اهللا ما مل يروا اهللا 

تنظرونعلى الناس املصائباملستحيل حدوث ذلك حىت جلب اهللا 
.ملصائب مباشرةا

التوضيح عن شكوك ٢٥٩أنظر ىف سورة البقرة اآلية الكلمة 
اهللا عن وجودالناس 

اهللا.
أولئك عنتبني٧٧ينظر ىف سورة آل عمران اآلية الكلمة

دون التفكري يف اآلخرة ، مث يف الدنياالذين ينكرون ميينهم بالثروة يف 
.اآلخرة أولئك الذين خذلوا اليمني باهللا لن يراهم يف اآلخرة

تبني١٤٣تنظرون ىف سورة آل عمران اآلية الكلمة 
للمسلمني الذين هربوا يف حروب بدر ومسحوا للنيب أن يكون وحيدا 

.ويصبح متفرجا فقط
ىف البحث السابق توجد الكلمة نظر ىف السورة البقرة و آل 

لفظ البحث األول ٣لفظ ىف السورة البقرة توجد ٥عمران يعين 
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الكلمة تنظرون احلقيقة املعىن بالعني، البحث الثاىن الكلمة تظرون 
احلقيقة املعىن بالعني، احلث الثالث الكلمة أنظر احلقيقة املعىن 

لفظ البحث األول الكلمة ٢آل عمران توجد بالعني. ىف السورة
ينظر احلقيقة املعىن  يدل على اكمال اهللا، البحث الثاىن الكلمة 

تنظر احلقيقة املعىن بالعني.
الكلمة رأى فى سورة البقرة و آل عمران.٣

عن شخص أنفق تبني٢٦٤رئاء ىف سورة البقرة اآلية الكلمة 
ثروته ألنه يريد أن يراها الناس، الذين أعطوا الزكاة عن عمد للتباهي 

.ومل ينووا احلصول على اهللا
حرب بدر تبني١٣رأى ىف سورة آل عمران اآلية الكلمة 

سبيلينقسم إىل جمموعتني ، مبا يف ذلك اجلماعات اليت تقاتل على 
كفرا باهللا. أولئك الذين  كفروا باهللاهللا وجمموعات من الناس الذين  

اهللا هم أكثر عدًدا منهم ، لقد سبيلىفيرون أولئك الذين يقاتلون 
.للمسلمنيالفالحجعل اهللا 

ىف البحث السابق توجد الكلمة نظر ىف السورة البقرة و آل 
يعىن الكلمة رياء ١لفظ ىف السورة البقرة تواجد ٢عمران يعين 

السورة آل عمران توجد ا يعىن الكلمة رأى احلقيقة املعىن بالعني. ىف 
احلقيقة املعىن بالعني.
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مساالباب الخ
تمةاالخ

اإلستنباط.أ
بصرا -بصر و بصر-بصرىف قاموس معىن كلمة بصر ونظر ورأى.١

اصر الشي: أشرف يظر اليه ة عيية أبصرة ه :رآه جعله بصريا بوبصار 
الشي: تأمل تباصروا: نظروا ايهم يبصر قبل أبصر ج م بعيد تبصر 

نظرا ومنظرا ومنظرة وتنظارا -نظر: نظرأبصار حاسة النظر العني
رأى: رأى يرى رأيا ورؤية وراءة ونظراناه واليه: ابصره وتأمله بعينه

ورئيانا: نظر بالعني او بالعقل.
معىن كلمة بصر ونظر ورأى ىف التفسري الكشاف الكلمة بصر ىف.٢

٦لفظ ىف السورة البقر توجد ١١السورة البقرة وآل عمران يعين 
لفظ احلقيقة املعىن يدل على ٤لفظ احلقيقة املعىن بالعني، ٢لفظ، 

لفظ احلقيقة ١لفظ، ٥اكمال اهللا، ىف السورة آل عمران توجد 
لفظ احلقيقة املعىن يدل على اكمال اهللا. الكلمة نظر ٤املعىن بعقل، 

٣لفظ ىف السورة البقرة توجد ٥البقرة و آل عمران يعين ىف السورة 
١لفظ، ٢لفظ احلقيقة املعىن بالعني، ىف السورة  آل عمران توجد 

لفظ احلقيقة املعىن يدل على اكمال ١لفظ احلقيقة املعىن بالعني، 
لفظ ىف السورة ٢اهللا. الكلمة رأى ىف السورة البقرة وآل عمران يعين 
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فظ احلقيقة املعىن بالعني ىف السورة آل عمران توجد ل١البقرة توجد 
احلقيقة املعىن بالعني.

اإلقتراحات.ب
إىل مجيع النواحى الىت ةمن مسائل ومشكالت السابقة، فيقرتح الكاتب

خاصة ىف الرتمجة، من بعضها:ادفمتعلقة بالرت 
ىف البحث ادفأن يهتم جيدا عن مشكالت الرت ةأحسن للباحث.١

والبد للباحث أن ميلك النشاط القوي ويكثر النظريات واملراجع 
ىف عملية البحث.

سالة إذا وجدمت األخطاء والنقائص من هذه الر القارئنيومن .٢
.من اإلنتقاد واإلقرتاحة والعفوفطلب الباحثة

للباحثني املتقدمني: أن هذه الرسالة العلمية تستطيع أن تستعمل .٣
دف، مث تستطيع أن تستمر ليحلل عن هذا مرجع عن الرتا

البحث.
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