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وما زدته من إبداع غريي أو أتليف األخر. وإذا اّدعي أحد يف املستقبل  ه بنفسيتحضرته وكتب

ية على أنه من أتليفه وتتبني أنه من غري حبثي، فأان أحتمل مسؤولية على ذلك ولن تكون املسؤول
املشرف أو مسؤويل قسم اللغة الغربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم 

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
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املشرف وهي صاحلة للتقدمي إىل جملس املناقشة الستيفاء شروط اإلختبار النهائي  للحصول 
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ع  ف  ت  ن   ي    ل    د  ق  ت  ع  ي    ل    ن  م   ل  ك  و    

 

“Barang siapa yang tidak mempunyai keyakinan, maka dia tidak akan 
memperoleh kesuksesan 

Karena pencapaian seorang pemuda itu berdasarkan atas 
keyakinannya 

(Nadzam Al-Imrithi) 
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 إهداء

 :إىل هذا البحث أهدي

وأخيت الكبرية "منرية" وأخي الصغري "مشكر" و"رايز أمي "نور العني" وأيب "حممد يويف" 
 اجلنة" و"منور" و"رزال اإلمام" وطخري الناس".

 

 



 
 

 و
 

 توطئة
 

احلمد هلل الذي أوضح الطريق للطالبني، وسهل منهج السعادة للمتقني، وبصر بصائر 
هم أسرار اإلميان وأنوار اإلحسان واليقني. املصدقني بسائر احلكم واألحكام يف الدين، ومنح

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له امللك، احلق املبني. وأشهد أن سيدان حممدا عبده 
ورسوله الصادق الوعد األمني، القائل: " من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين". صلى هللا عليه 

 ىل يوم الدين. أما بعدوعلى آله وأصحابه والتابعني هلم إبحسان ا
"معىن كلميت صراط  حتت املوضوع اجلامعي متت كتابة هذا البحث العلميو  انتهت قد

وهنا قد عرف الباحث أن هذ البحث ما . و طريق ىف القرآن الكرمي )دراسة حتليلية داللية("
 زال بعيداً التمام واألكمال.

. األحباء والزمالء الكرام ألستاذاتوا األساتيذ ساعدةمب يبلغ ومل يتم هذا البحث إال مل
 :إىل االحرتام فوائقتقدمي آآلف الشكر و  للباحث مسح ولذلك

 اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة مدير رسااحل عبد الدكتور األستاذ فضيلة .3
 .ماالنج احلكومية

 إبراهيم مالك موالان جامعة اإلنسانية العلوم كلية عميدة شافية الدكتورة فضيلة .0
 .ماالنج احلكومية إلسالميةا

 جامعة اإلنسانية العلوم كلية وأدهبا العربية اللغة قسم رئيس حليمي الدكتور فضيلة .0
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان

 كلية وأدهبا العربية اللغة بقسم كياألكادمي يف كاملشرفالدكتور أمحد مزكي   فضيلة .1
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة اإلنسانية العلوم

من أول عمله  اجلامعي البحث هذامن مشرف  الدكتور عبد املنتقم األنصاري فضيلة .1
 . حىت انتهاء

أساتيذ وأستاذات قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك  .1
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.



 
 

 ز
 

 ءي ابحمبوب يف عمعية الباحثني الطفليني.أصدقائي وزمال .1
عميع أصحاب اجلامعي من كلية املتنوعة جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  .0

 احلكومية ماالنج يف إعطاء مهة احلياة، جزاكم هللا خريا وأحسن اجلزاء.
أقول جزيل الشكر على كل مساعدة وعنايتهم، جزاكم هللا خريا جزاءا وأحسن اجلزاء. 
عسى هللا أن جيعلنا من العلماء العاملني الصادقني، والفقهاء وابحمدثني بربكة سيد املرسلني نبينا 

  حممد صلى هللا عليه وسلم، أمني ايرب العاملني.
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 30033331رقم القيد: 
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 مستخلص البحث
البحث  .اسة حتليلية داللية(معىن كلمة صراط و طريق ىف القرآن الكرمي )در  (0331)فجري املتثري 

اجلامعي، قسم اللغة العربية وأدهبا. كلية العلوم اإلنسانية. جامعة موالان مالك إبراهيم 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 الدكتور عبد املنتقم األنصاري:      املشرف
 معىن، صراط، طريق، داللة:     الكلمة املفاحتية 

نزل على خامت األنبياء واملرسلني بواسطة األمني جربيل عليه السالم، القرآن كالم هللا املعجز، امل
املكتوب يف املصاحف، املنقول إلينا ابلتواتر، املتعبد بتالوته، املبدوء بسورة الفاحتة، املختتم بسورة الناس. 

اان ساطعا أنزله هللا تبارك وتعاىل ليكون دستورا لألمة وهداية للخلق وليكون آية على صدق الرسول وبره
على نبوته ورسالته وحجة قائمة إىل يوم الدين تشهد أبنه تنزيل احلكيم احلميد، بل هو املعجزة اخلالدة اليت 

تتحدى األجيال واألمم على كر األزمان ومر الدهور. وعلم الداللة هو علم من علوم اللغة له أمهية نظرية  
ن درس علوم اللغة، وخاصة معىن اللغة. وهذه تبدو كانت أو تطبيقية. من الناحية النظرية، أنه مفيد مل

لباحث معىن األلفاظ يف القرآن. مع أن األلفاظ القرآنية رائع للبحث، منها أن يف القرآن توجد كلمة 
كلمة  مفيد ملستعملي اللغة يف اختيارواحدة مبعان خمتلفة. ومن الناحية التطبيقية، أن دراسة علم الداللة 

 سليم وبه يفهم املخاطب مضمون الكالم فهما صحيحا.  واستعماهلا يف سياق
ملعرفة املعىن ( 3نوع هذا البحث هو البحث املكتيب  مبنهج كيفي وصفي. ,أهداف البحث هي: 

ملعرفة املعىن السياقي اللغوي من كلمة "طريق" يف ( 0السياقي اللغوي من كلمة "صراط" يف القرآن الكرمي. 
 (.K. Ammer)خل النظرية السياقية الداللية والنظرية السياقية عند ك. أمرابستخدام مدالقرآن الكرمي. 

هبذا البحث.   ومصادر البياانت الرئيسية من القرآن ومصادر البياانت الثانوية من التفسري والكتب التعلقة
لتحليل وطريقة اراج األايت املتعلقة هبذا البحث. وطريقة عمع البياانت بقراءة القرآن وتفسريه وابستخ

 الباحث ابلطريقة الكيفية الوصفية.البياانت ابستخدام 
ثة معاين وهي دين اإلسالم، ونتائج البحث يدل على أن املعىن كلمة "صراط" حتتوي على ثال

طريق ين اإلسالم، العدل، اجملموعة، و حتتوي على أربعة معاين وهي د "كلمة "طريق. و ، طريق ذاتهالعدل
 .ذاته



 
 

 ط
 

ABSTRACT 
 

Fajri Almuttatsir (2019) The mean of “sirat” and “tariq” in the Al quran (semantic 

analysis tehnique). Undergraduate Thesis. Arabic Language and 

Literature Department, Faculty of Humanities, State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor : Dr. Abdul Muntaqim Al-Anshory, M. Pd. 

Keyword : Meaning, Shirath, Thariq, Semantic 

 
The Quran is utterances of Allah Almighty that contain miracles. Thus, it is revealed to 

the last prophet ‘Muhammad SAW’ through Jibril alaihissalam. Which is contained in the sheets 

and revealed gradually. It has big value for who read it. Al-Quran is started with Surat al-

Fatihah and ended with an-Nas. Allah Almighty gives Al-Quran as a guide and guidance for 

mankind. In addition, the Qur'an is also a sign of the truth of Rasulullah. Not only that, the 

Quran is an eternal miracle that unites every generation and people of all time (in the past until 

in the future). Al-Qur'an is also a helper for mankind on the day of Judgment, for anyone who 

read it. Semantic  study is one of the most important in linguistic sciences, both in theoretically 

and practically. From a theoretical perspective, Dilalah study is essential for everyone who 

studies linguistics, especially for the meaning of language. This could be proven when someone 

examines the meaning of lafadz in the Quran, this happens when someone carries out the 

research about words in the Qur'an. Moreover, al Quran is very beautiful to study, because of 

every single word, there are many meanings. In terms of practically, semantics useful for the 

researcher in doing  research which will generate good interpretation. Thus, this research will 

give benefit to the next researchers in understanding of the content or interpretation. This type 

of research is library research with descriptive qualitative methods.  

The purpose of this study are; 1) to utterance the meaning of the context in linguistics 

toward Shirath's words in the Qur'an. 2) to utterance the meaning of the context in linguistics 

toward Thariq's words in the Qur'an. This is using a semantic contextual approach and 

theoretical perspective. Primary data source in this study is the Quran. While, secondary data 

sources are commentaries and several books that concerned with this research. The technique of 

data collection in this study by reading the Quran and its commentaries, then selecting the 

verses of the Qur'an related to this study. While, the data analysis technique The analysis 

method is using data analysis.  

The results of the study show that the meaning of the word Shirath contains three 

meanings, namely Islam, justice, and way. Furthermore, from Thariq it contains four meanings 

namely Islam, justice, group, and way. 
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ABSTRAK 

 

Fajri Almuttatsir (2019. Makna kalimat sirat dan tariq dalam Al quran (kajian analisis 
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Malang. 

Pembimbing         :Dr. Abdul Muntaqim Al-Anshory, M.Pd. 
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Alquran adalah Kalam Allah yang berupa mukjizat Yang di turunkan kepada nabi dan 

rasul terakhir melalui malakai Jibril alaihissalam. Yang tertuang dalam mushaf mushaf, 

diturunkan secara berangsur angsur, bernilai ibadah bagi yang membacanya, di mulai dengan 

surat Al fatihah dan diakhiri dengan surat An-nas. Allah swt menurunkn Al Quran agar dapat 

menjadi sebuah pegangan dan petunjuk bagi umat manusia, serta agar menjadi sebuah tanda 

kebenaran rasul dan menjadi bukti kongkrit bagi kenabian dan kerasulannya. Dan menjadi 

hujjah di hari kiamat nanti yang bersaksi bahwa allah telah menurunkan alquran. Bahkan 

alquran merupakan sebuah mukjizat yang abadi yang menyatukan setiap generasi dan umat 

sepanjang masa. Ilmu Dilalah adalah salah satu ilmu linguistik yang sangat penting baik dari 

segi teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, ilmu Dilalah bermamfaat bagi mereka yang 

mempelajari linguistik khusus nya tentang makna bahasa. Hal ini tercermin ketika seorang 

membahas makna lafaz lafaz dalam Al Quran, atau hal ini terjadi ketika seorang mempelajari 

atau meneliti tentang kata kata dalam Al Quran. Bahkan lafaz lafaz Al Quran sangat indah untuk 

di kaji diantaranya dalam Al Quran terdapat sebuah kata yang memiliki makna yang banyak( 

banyak makna). Dari segi praktis mempelajari ilmu dilalah bermamfaat bagi pengguna bahasa 

dalam memilih kata kata yang akan di gunakan dalam konteks yang baik sehingga lawan bicara 

itu dapat mengerti dan memahami isi ujaran atau apa yang akan di bicarakan. Jenis penelitian ini 

merupakan penelitian pustaka dengan metode kualitatif deskriptif. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui makna konteks linguistik yang 

terkandung pada kata sirat dalam Al Quran. 2) mengetahui makna konteks linguistik yang 

terkandung pada kata Sirat dan Tariq dalam Al Quran dengan menggunakan pendekatan teori 

kontekstual semantik dan teoritis konteks perspektif K. Ammer. sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah Al Quran, sedangkan sumber data sekunder adalah kitab kitab tafsir dan 

beberapa buku yang bersangkutan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini dengan membaca Al Quran dan tafsirnya kemudian memilih ayat alquran yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa makna kata Sirat mengandung tiga makna 

yaitu agama islam, keadilan, dan Jalan. Dari kata tariq mengandung empat makna yaitu agama 

islam, keadilan, kelompok, dan Jalan.  
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 الباب االول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

القرآن كالم هللا املعجز، املنزل على خامت األنبياء واملرسلني بواسطة األمني 
ب يف املصاحف، املنقول إلينا ابلتواتر، املتعبد بتالوته، جربيل عليه السالم، املكتو 

دوء بسورة الفاحتة، املختتم بسورة الناس. أنزله هللا تبارك وتعاىل ليكون دستورا املب
لألمة وهداية للخلق وليكون آية على صدق الرسول وبرهاان ساطعا على نبوته 

كيم احلميد، بل هو ورسالته وحجة قائمة إىل يوم الدين تشهد أبنه تنزيل احل
كانت  3األمم على كر األزمان ومر الدهور.املعجزة اخلالدة اليت تتحدى األجيال و 

جوانب احلياة كلها مكتوبة يف القرآن. فيه نظام يشتمل شىت  قواعد احلياة للناس 
 من أمورهم الشخصية واالجتماعة حىت قواعد احلياة الوطنية.

ثرية منها معجزة لغوية. فمن املعروف ميلك القرآن امتيازات أو معجزات ك
أن اللغة املستعملة يف القرآن الكرمي هي اللغة العربية، كما قال هللا تعاىل : 

َجَعْلَنُه قُ ْرَءاًن َعَربًِيا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلْوَن". وللغة العربية خصائص تتميز هبا من لغات  0"ِإانا
اللغة العربية اليت متكن كلمة أن وبني هذه اخلصائص ظاهرة االشتقاق يف  0أخرى.

"أن كل  (Joesoef Sou’yb)تغيري صيغها مبعاىن خمتلفة. وقال يوسف صوعب 
جذور الكلمة يف اللغة العربية ميكن تتغيريها ما يصل إىل ألف وأكثر من صيغ 

                                                           

 .0(، 0330)جاكرات : دار الكتب اإلسالمية، التبيان يف علوم القرآن الشيخ حممد علي الصابون،   1 
 0الزخروف: سورة  2 

3 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an (Bandung: Mizan, 2007), 161. 
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الكلمة. لذالك، كل كلمة يف اللغة العربية هلا معاىن واسعة، وغنية، وكاملة. وهذا 
  1اللغة العربية أغىن من لغة أخرى يف العامل." يدل على أن

إضافة إىل ذلك، تبدو هذه اخلصائص للغة العربية عندما يدرسها ويتعمق 
فيها  الناطقون بغريها. قد جيدون فيها وخاصة يف القرآن الكرمي كلمات تقرتب 

مثال ذلك،   معانيها بعضها من بعض. وهذه الظاهرة اللغوية تشتهر ابلرتادف.
وابلرغم  أي ممر.  Jalan"طريق" و"صراط" يف اللغة اإلندونيسية بنفس املعىن اكلمت

من ذلك،  كانت كلمتا "طريق" و"صراط"  هلما معاىن إضافية تتميز بعضها من 
غة العربية هلا معىن أساسي خيتلف بني كلمة واحدة لبعض. فكانت األلفاظ يف ال

 سياقها. واألسف الشديد، يفهم  وكلمة أخرى ألن لكل كلمة داللتها يف ذاهتا ويف
كثري من الناس القرآن بنسبة إىل معرفتهم وميوهلم إىل ما يظهر فيه، وقد يظن 
بعضهم أنه يكفي لبيان معىن كلمة برجوع إىل املعجم فحسب، وال يهتمون مبعىن 

سياقي يف اآلايت الكرمية. لذلك، فهم معاين الكلمات يف القرآن من األمور اليت  
 الصحيحة والسليمة. استها عند املسلمني الكتشاف املعاينتنبغي در 

أما املعىن فهو عالقة بني اللغة وعناصر خارجية اليت اتفق عليها مستعملو 
( املراد من الكالم والقصد 3واملعىن يف اللغة يدل على:   1اللغة حىت يفهموها.

يدرك ابلقلب ( وأن املعىن خفي 0( مضمون الكالم وما يقتضيه من داللة، 0منه، 
وعند سوجيطا  1أو العقل، وأنه شيء غري اللفظ ألن اللسان ليس له يف حظ.

(Soedjito ) كان املعىن سبعة أنواع، وهي: معىن معجمي، ومعىن حنوي، ومعىن
وعلم املعىن  1الداليل، ومعىن الثانوي، ومعين حقيقي، ومعىن جمازي، ومعىن سياقي.

                                                           
4 Muhammad Djarot  Sensa, Komunikasi Qur’aniyah: Tadabbur untuk Pensucian Jiwa. (Bandung: 

Pustaka Islamika, 2005), 38. 

5 Aminuddin, Semantik: Pengantar Studi Makna  (Bandung:Sinar Baru, 1988), 53 

 .31-31(، 0331)القاهرة: مكتبة اآلداب،  علم الداللة: دراسة نظرية وتطبيقيةفريد عوض حيدر،  6 

7 Moh.Ainin dan Imam Asrori, Semantik Bahasa Arab (Surabaya:Hilal Pustaka,2008), 36 
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املعىن أو العلم الذي يدرس  لة.  وهو دراسة عنيف اللغة العربية يسمى بعلم الدال
املعىن أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية املعىن أو ذلك الفرع الذي 

وهناك  0يدرس الشروط الواجب توافرها يف الرمز حىت يكون قادرا على محل املعىن.
 ،(referentional theory)مناهج عديدة يف دراسة املعىن، منها النظرية اإلشارية 

 ،(behavioral theory)والنظرية السلوكية  ،(ideational theory)والنظرية التصورية 
 semantic)، ونظرية احلقول الداللية (contextual Approach)والنظرية السياقية 

field)، .1والنظرية التحليلية 

ة. من علم الداللة هو علم من علوم اللغة له أمهية نظرية كانت أو تطبيقي
الناحية النظرية، أنه مفيد ملن درس علوم اللغة، وخاصة معىن اللغة. وهذه تبدو 
لباحث معىن األلفاظ يف القرآن. مع أن األلفاظ القرآنية رائع للبحث، منها أن يف 
القرآن توجد كلمة واحدة مبعان خمتلفة. ومن الناحية التطبيقية، أن دراسة علم 

يف اختيار كلمة واستعماهلا يف سياق سليم وبه يفهم  الداللة مفيد ملستعملي اللغة
  33املخاطب مضمون الكالم فهما صحيحا.

ومن هذه األسباب خيتار الباحث حبثا جامعيا حتت املوضوع "معىن كلميت 
يف القرآن الكرمي )دراسة حتليلية داللية(" ، ألن الباحث يريد أن  طريقو  صراط

 صراطدفني عند اللغة اإلندونيسية ومها كلمة يعرف املعىن السياقي من كلمتني مرتا
 . طريقوكلمة 

 أسئلة البحث  .ب

 بناء على ما شرح به الباحث السابق فمشكالت البحث كما يلي:
                                                           

 33(، 0331)القاهرة:علم الكتب، علم الداللة أمحد خمتار عمر،  0 
 300-11نفس املرجع  9 

10 Moh.Ainin dan Imam Asrori, Semantik Bahasa Arab, 27 
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 ما هو املعىن السياقي اللغوي من كلمة "صراط" يف القرآن الكرمي؟ .3
 يف القرآن الكرمي؟ هو املعىن السياقي اللغوي من كلمة "طريق"ما  .0

 
 حثأهداف الب .ج

نظرا إىل مشكالت البحث السابقة، فأهداف البحث اليت أراد الباحث 
 الوصول إليها كما يلي:

 ملعرفة املعىن السياقي اللغوي من كلمة "صراط" يف القرآن الكرمي. .3
 املعىن السياقي اللغوي من كلمة "طريق" يف القرآن الكرمي. ملعرفة .0

 
 فوائد البحث .د

 يلي : أما فوائد كتابة هذا البحث فهي كما
لزايدة املعرفة يف اجملال الداليل خاصة ن نظرية املعىن السياقي عند  .3

(K.Ammer) 
 لزايدة املعرفة والفهم عن معىن كلمة "احلق" يف القرآن الكرمي .0

 
 حتديد البحث .ه

 أما حدود البحث يف هذا البحث كما يلي:

لسورة ألن كلمة "صراط" و"طريق" يف القرآن الكرمي كثرية من اليت تنتشر من ا
األوىل وهو الفاحتة إىل السورة األخرية وهو الناس، فحدد الباحث حتليل كلمة 

 اللغوية. من انحية النظرية السياقية "صراط" و"طريق" يف السور املكية
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 السابقة الدراسات .و

حيصل الباحث بعض الدراسات السابقة اليت تتعلق هبذا البحث. هذه 
الدراسة. أما الدراسة السابقة فهي   الدراسات ستصبح مرجعا للباحث يف هذه

 كما يلي :

(، حتت املوضوع معىن كلمة "إله" يف 0330إيكي أداينيت فالوفاسي ) .3
سورة مدينة )دراسة حتليلية داللية سياقية(، وهي طالبة يف شعبة اللغة 
العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية والثقافية. أما أسئلة البحث يتبني عن 

تتضمن على كلمة "إله" يف سورة مدينة على ضوء النظرية األايت اليت 
السياقية. ومن نتائج حبثها هي أن األايت اليت تتضمن على كلمة إله وهي 

, 30، 1، 0(، وسورة ال عمران )011، 310، 300سورة البقرة )
(، وسورة التوبة 10(، وسورة املائدة )313، 01(، وسورة النساء )10

(، وسورة حممد 01(، وسورة احلج )03د )(، وسورة الرع301، 03)
(، وسورة التحرمي 30(، وسورة التغابون )00، 00(، وسورة احلشر )31)
(. ومعىن كلمة "إله" على ضوء النظرية السياقية اللغوية مبعىن "هللا" 33)

 بصفة وحدانية وقدرة. 
(، حتت املوضوع استخدام كلمة 0331ترى وحيوين فريايواين ) .0

القرآن الكرمي )دراسة داللية سياقية(، وهي طالبة يف شعبة "اإلسراف" يف 
اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية والثقافية. وأما أسئلة البحث يتبني 
عن األايت اليت تتضمن على كلمة "اإلسراف" يف القرآن الكرمي على 

يف ضوء النظرية السياقية. ومن نتائج حبثحا وهي أن كلمة اإلسراف توجد 
(، 03(، و)األعراف: 313مثان آايت. يعين يف سورة )األنعام: 

(، 10(، و)الزمر: 311(، و)آل عمران: 1(، والنساء: 11و)الفرقان: 
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(. ومعىن اإلسراف يف القرآن الكرمي 00(، و)اإلسراء: 301و)طه: 
السياقية هي جتاوز احلد يف إخراج الزكاة أو الصدقة، واألكل والشرب 

، وأكل مال اليتيم، والقتل، والشرك وعمل السيئات مث وحترمي احلالل
يتوب، وذكره أحياان يف الدعاء وبيان عن جزاء املسرفني. واإلسراف 
اصطالحا هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي. ووجدت 

 آايت من القرآن الكرمي. 0الباحثة كلمة اإلسراف يف 
ة "نفس" يف سورة البقرة (، حتت املوضوع معىن كلم0331سيت مهية ) .0

)دراسة داللية سياقية(. وهي طالبة يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم 
اإلنسانية والثقافية. وأما أسئلة البحث يتبني عن األايت اليت تتضمن على  

كلمة "اإلسراف" يف القرآن الكرمي على ضوء النظرية السياقية وأنواع 
الف معاين كلمة نفس يف سورة البقرة. ومن السياقات اليت تؤدي إىل اخت

آايت.  01نتائج حبثها هي أن كلمة نفس يف سورة البقرة تشتمل على 
وهلا مخسة معاين من حيث النظرية السياقية. النفس مبعىن العني / الذات 

(self atau selves)  11، 11, 11، 11، 1آايت ) 00حتتوي على ،
01 ،01 ،01 ،13 ،330 ،331 ،333 ،303 ،031 ،000 ،

. والنفس مبعىن 003، 010، 013، 001، 001، 003، 000
، 300، 10، 10، 10حتتوي على سبع آايت ) (person)الشخص 

حتتوي على آيتني  (soul)(. والنفس مبعىن الروح 001، 000، 300
حتتوي على ثالث  (heart)(. والنفس مبعىن القلب011، 311اثنتني )

حتتوي على   (nafsu)نفس مبعىن الشهوة (. وال001، 001، 001آايت)
 (.301آية واحدة)

(, حتت املوضوع معىن كلمة "احلكمة" يف القرآن 0331زكية الفاخرة ) .1
الكرمي )دراسة داللية سياقية(. وهي طالبة يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية 
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العلوم اإلنسانية والثقافية. وأما أسئلة البحث يتبني عن األايت اليت 
ضمن على كلمة "احلكمة" يف القرآن الكرمي على ضوء النظرية السياقية. تت

، 313، 301ومن نتائج حبثحا وهي أن كلمة احلكمة توجد يف البقرة )
(، املائدة 11، 330(، النساء )311، 10، 13(, العمران )011

(، 30(، لقمان )30(، مرمي )301(، النحل )01(، األنعام )333)
(، اجلمعة 10(، الزخرف )03(، ص )01راء )(، اإلس01األحزاب )

(. ومعان كلمة احلكمة يف القرىن الكرمي يعين: السنة، النبوة، العلم 0)
 والفهم، األمر والنهي، واملعرفة ابلقرآن من انحية النظرية السياقية اللغوية.

نظرا إىل تلك الدراسات السابقة، فيمكن الباحث أن يضع املوضوع 
طريق يف القرآن الكرمي دراسة حتليلية داللية". ألن "معىن كلميت صراط و 

 هذا اجملال مل يدرس ومل يبحث أحد من قبل.
 منهج البحث .ز

 نوع البحث وهنجه .0
. وهي هتدف جلمع (Library Research)هذه الدراسة دراسة مكتبية 

البياانت واملعارف مبساعدة املواد املتعددة اليت كانت يف املكتب، مثل الكتب 
الذي املدخل  33ت والواثئق وامللحوظات وكتب التاريخ وغري ذلك.واجملاال

البحث الكيفي له اخلصائص اليت متيزه . يستخدم الباحث هو البحث الكيفي
ومن خصائصه أن املنهج الكيفي منهج يستخدم املالحظة  30من اآلخر.

واملقابلة ودراسة الواثئقية. ومنها أيضا أن البياانت ابحمصولة من الكلمات 
واملنهج الوصفي هو يقدم البياانت وصفيا،  30الصور وليست من األرقام.و 

                                                           
11  Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 28. 
12 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2007), 8. 
13 Ibid, 11. 
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أي البحث الذي املرتكز على معلومات كيفية ودقيقة عن ظاهرة أو 
 .31موضوع

ويعد هذا البحث ابلبحث املكتيب, ألن البياانت مصدرة من املكتبة، ال 
النظرايت من امليدان، أي البحث العلمي املكتيب يدل على اختاذ البياانت و 

واألفكار من الكتب واملصدر املختلفة مث عمعها وحللها وفسرها إىل عبارة 
 .31واضحة حمددة

 در البياانتمصا .9
إن مصادر البياانت يف هذا البحث اجلامعي تتكون من املصادر 

املصادر  .(Secondary Sources)واملصادر الثانوية   (Primer Sources)الرئيسة
لة. يف كتاب علم الدال K. Ammerرمي ونظرية الرئيسية هي القرآن الك

وكتب واملصادر الثانوية هي معاجم وهي: معجم منور، معاين، العصري. 
وبعض كتب وهي: تفسري ابن عباس، جاللني، تفسري القرآن وغريه. التفسري 

ة ابملوضوع وهي: كتاب علم الداللة عند العرب، علم الداللة اليت هلا عالق
 وغري ذلك. عمرم الداللة عمل من خمتار ة اللغوي،علالدالل

 طريقة مجع البياانت  .3

استخدم الباحث هذا الباحث منهج الواثئقية وهو عمع البياانت املتعددة 
 31املتعلقة ابملوضوع.

 أما خطوات عمع البياانت وحتليلها كما يلي:

                                                           
 11 (،3111، :دار العلوم عمان) حل والتطبيقاتمنحجية البحث العلمي: القواعد واملراحممد عبيدات وغريه.  14

 )حرطوم: دار عماعة إفريقية العاملية للنشر، مناهج البحث الطمي وطرق تتابة الرسائل اجلامعيةأمحد عثمان و عبد الرمن،  15 
3111 ،)11. 

16  Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1993), 202. 
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قراءة القرآن الكرمي وتفسريه خصوصا اآلايت املكية اليت تتضمن على   .3
 ط وطريق.كلميت صرا

استخراج األايت املكية اليت تتضمن على كلميت صراط وطريق يف القرآن  .0
 الكرمي.

 طريقة حتليل البياانت .4
 استخدم الباحث طريقة حتليل البياانت ابلطريقة الكيفية الوصفية وهي :

 قراءة القرآن الكرمي أو السور املكية .3
 استحراج كلميت "صراط" و"طريق" من تلك السور املكية .0
 K. Ammerيل معاين كلميت "صراط" و"طريق" بنظرية حتل .0
 K. Ammerوصف املعاين كلميت "صراط" و"طريق" بنظرية  .1
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 الفصل الثاىن

 اإلطار النظري

 مفهوم علم الداللة .أ

إن علم الداللة، كما يدل عليه امسه، هو علم يبحث يف معاىن الكلمات 
ائع هو "علم املعىن". الحظ واجلمل، أي يف معىن اللغة. ولعلم الداللة اسم آخر ش

أن املرادف لعلم الداللة هو علم املعىن، وليس علم املعاىن، ألن علم املعاىن فرع من 
فروع علم البالغة. علم الداللة هو أحد فروع علم اللغة وعلم اللغة )أي اللغوايت أو 

علم و  رئيسني مها علم اللغة النظري اللسانيات كما يدعوه البعض( ينقسم إىل فرعني
ي يشمل علم النحو وعلم الصرف وعلم األصوات التطبيقي. علم اللغة النظر اللغة 

علم الداللة. أما علم اللغة التطبيقي فيشمل تعليم الصوتيات( وعلم اتريخ اللغة و )أو 
 ةنفسي وعلم اللغعلم اللغة الللغوية وعلم املعاجم والرتعمة و االختبارات االلغات و 

 31.االجتماعي

من لفظ )دلل( اليت تدل  لة مماثلة الدال، مصدر الفعل دّل، وهواللغة، الدو 
ج ذلك "دله عليه يدل على منهاإلرشاد إىل الشئ والتعريف به و  فيما تدل على

 30.سدده إليه وطريق، أ

. semantics  أطلقت عليه عدة أمساء يف اللغة اإلجنلسية أشهرها اآلن كلمة

 -تضبط بفتح الدال وكسرهاو  -لم الداللةبية فبعضهم يسميه عأما يف اللغة العر 
لكن حذار من استخدام صيغة اجلمع والقول : علم يسميه علم املعىن )و وبعضهم 

                                                           

 .30(، م 0333 ،ر الفالح للنشر والتوزيعدا) علم الداللة علم املعىنحممد علي اخلوايل،  31 
 .33 م(، 3111 ،ھرةالقا املصرية هضةة النمكتب: رةھالقا) ةنظرية وتطبقي علم الداللة دراسةريد عوض حيدر، ف 30 
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ق عليه اسم " السيمانتيك" املعاين ألن األخري فرع من فروع البالغة(، وبعضهم يطل
 31.الكلمة اإلجنلسية أو الفرنسية نأخذا م

فتح هللا أمحد سليمان هو دراسة املعىن، علم الداللة يف أبسط تعريفاته عند و 
"دل على"، . ”Semaino“املشتقة من الكلمة اليواننية  "Semantique"والكلمة 

أو "العالمة" هي ابألساس الصفة  ”Sema“واملتولدة هي األخرى من الكلمة 
  03أو "املعىن". ”Sens“املنسوبة إىل الكلمة 

ه إال الكلمة، فإن هذا املىن ال تربز  ة املعىن،وإذا كان علم الداللة يعىن دراس
وال حياة للكلمة إال يف إطار سياق حيتويها، سواء أكان هذا السياق مكتواب 

 03مسموعا. مقروءا، أم منطوقا

- 113أما الداللة يف اصطالح العريب القدمي كما عرفنا الشريف اجلرجاين )و 
، العلم بشيء ه(، هي كون الشيء حبالة، يلزم من العلم به031 .مسموعا 30

هذ املعىن العام لكل رمز إذا و  الدال والثاين هو املدلول،آخر، الشيء األول هو 
ملعىن العام إىل املعىن علم، كان داال على شيء آخر، مث ينتقل ابلداللة من هذا ا

 00.أللفاظ ابعتبارها من الرموز الدالةاخلاص اب

على يد  ”Semantique“ وظهر مصطلح علم الداللة يف صورته الفرنسية
م  3000يف أواخر القرن التاسع عشر  (Michael Breal) الفرنسي ميشال برايل

ليعرب عن فرع من علم اللغة العام هو علم الداللت ليقابل علم الصوتيات الذي يعىن 
 اشتقت هذه الكلمة االصتالحية من أصل يوانين مؤنثاللغوية. و بدراسة األصوات 

                                                           

 .33، (0331، القاهرة: علم الكتب) علم الداللةأمحد خمتار عمر،  31 
 .1 (،لقاهرة: مكتبة اآلداب، دون السنةا) مدخل إىل علم الداللةفتح هللا أمحد سليمان،  03 
 .0، نفس املرجع 03 
 .31 (،م 3111ة اإلسكندرية، يدار املعرفة اجلامع) علم الداللة إطار اجلديدصربي إبراهيم السيد،  00 
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"Semantike"   مذكوره"semantikos"  ه كلمةأي: يعىن، يدل، و مصدر "sema" 
 semantics".00"ةماالصطالح إىل اإلجنليسية إىل كلهذا  31أي: إشارة، وقد نقل 

و يستطيع  ،وقد اشتهر بني يدي اللغويني أن علم الداللة داخل يف علم اللغة
ات توى من مستوايته، كعلم األصو أن زعم علم الداللة هو جزء من علم اللغة أو مس

النمودج اللغوي  -صراحة أو ضمنا -يقبل علماء اللغة كلهم تقريباالنحو، و وعلم 
الذي يكون علم الاللة فيه يف "طرف" و علم األصوات يف "طرف آخر" أما علم 

  01.النحو فيقع يف مكان ما بينهما

 أنواع الداللة يف املعىن  .ب
 الداللة الصوتية .0

ها يف وضوح املعىن، ألن نطق يتحدث العلماء عن الداللة الصوتية و أثر 
نما عدم وضوح النطق يؤدي األصوات نطقا صحيحا يساعد على معرفة املعىن، بي

ام يف حتديد املعىن، فاخللط بني األصوات يفضي إىل اخللط يف املعىن، هبإىل األ
"قوي" "غوي" و الذال فتصبح القاف والغني والزاي و فهناك من ال يفرق بني 

 .ري ذلك من األمور الصوتيةغ"يتزكى" "يتذكى" و 

قد ميق املعىن يف النفس وتصويره. و كما أن اإلحياء األصوات أثرا يف تع
صرصر العرب قالوا: صر اجلندب صريرا و  أشار اخلليل بن أمحد مبكرا أبن

تومهوا يف صوت  صوت اجلندب مدا، و م تومهوا يفهناألخطب صرصرة فكأ

                                                           

 .1 (،م 3111الفكر، دمشق: دار ) علم الداللة العريبفايز الداية،  00 
 .33 م(، 3111)دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية،  علم الداللة إطار جديدصربي إبراهيم السيد،  01 
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يتومهون يف حسن احلركة ما "  الزلزلةو ترجيعا، وقال عندما ذكر الصلصلة األخطب 
  01.يتهومون يف جرس الصوت

وما يتألف منه اللفظ من قد قاد هذا إىل فكرة االرتباط بني املعىن و 
لغويني صدق. و قد انشغل بعض الفكرة ال ختلو من صحة و هي أصوات و 

ابن دريد ف شتقاق" و داللتها، فاألصمعي يف كتاب "اإلو إبحياءات األصوات 
تقاق" حول تفسري األمساء و القبائل على ضوء إجياد عالقة صوتية بني "االش

"االمسى و املسمى"، فمهلهل مأخوذ من "اهللهلة" سخف الثوب ورقته "وقحافة" 
ا مسي قصيا من القحف أخذك كل ما بقى يف الصفحة، ويقول ابن دريب و إمن

ملاذا مسيت بذلك وسأل أعربيا عن اخليل يروي أن أاب عمر ألنه قصا عن قومه، و 
عجبا، وتوسع ابن جين يف بيان إحياء ل: من اخليالء ألن مشيتها تيها و فقا

معانيها، فذكر أن األصوات و األصوات للمعىن فعقد يف أكثر من ابب الصلة بني 
اخلضم ألكل الرطب من األشياء أما القضم فلليباس، و النضح لسيالن املاء 

 .دةبضعف و النضخ لتدفق املاء بقوة و ش

نشر أمحد األخضر غزال حبثا بعنوان : "فلسفة احلركات يف اللغة العربية" و 
معناه أتت عن طريق اختبار بت أبن هناك منا سبة بني اللفظ و حاول فيه أن يث

إذا خف و  ,خروج األصوات الثقيلة فذلك لسببإذا اشتد و  :األصوات يقول
ى علوات الشديدة و  عن الشدة مع األصفذلك لسبب أيضا أراده العقل ليعرب

فقال سحاب هف رقيق ال  مثل ب     " هف و قض"الليونة مع األصوات اللينة " و 
لو حيقول أيضا " ولكل لطيف وأنيق وعميل و قض احلائط أي هدمه، و ماء فيه و 

                                                           

 .1 (،كرمة: جامعة أم القرى، دون السنةمكة امل) علم الداللة عند العربليمان بن حممد احلزمي، ع 01 
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لطيفة لينة موسيقية ولكل خشن وثقيل وخبيث مسعد أصوات ومطرب ومفرح و 
 01هتا.فات مبعاين أصواتلك الص 31حمزن... أصوات تناسب وبشع و 

    الداللة الصرفية .9

لبنية الكلمة أمهية يف حتديد معناها فعن طريق البنية وصيغها املختلفة تربز 
املعاين و حتدد "فأخذ" هلا معىن داليل خيتلف ع "أختذ" و قد تنبه اللغويون العرب 

عليها،  هلا فقرروا أن هناك داللة معنوية يكتسبها اللفظ تبعا للصيغة اليت يكون
فاملعىن الذي نستوحيه من "كّسر" خيتلف عن "كسر" فالتضعيف اكسب األوىل 
 زايدة معنوية إذ أننا ابلغنا يف التكسري بينما املعىن يف الثانية ال يتجاوز الكسر أاي 

م جعلوا تكرير العني يف املثال دليال هنأومن ذلك  "كان، ويف ذلك يكون ابن جين
م ملا جعلوا األلفاظ دليلة على هنغّلق وذلك أكّسر وقّطع و   على تكرير الفعل فقالوا:

ذكر هنا أن لصيغ جيدر أن نقوة الفعل و املعاىن فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به 
كذلك فّعال على معىن أكثر من صرب، و تدل  "فصبور" ا دالالت معينةهناملبالغة وأوزا

كذلك وعظمته عز وجل ال حتد و قادر  أنهيف قوله تعاىل : )فعال ملا يريد( تدل على 
رفيون أمهية يف قوله تعاىل: )أخذانه أخذ عزيز مقتدر( أبلغ من قادر لذا ذكر الص

ف عن استعطى" مبعىن وضحوا معانيها فقولنا "أعطى هلا داللة ختتلالزايدة يف البنية و 
" البنية من أمهية يف بيان املعىنو قد قال ابن جىن موضحا ملا للصيغة طلب العطية و 

جبة القسمة له زايدة و بعد فإذا كانت األلفاظ أدلة املعاىن مث زيد فيها شيء أو 
صياغتها لبناء الكلمة و ذا يعىن أن هبذكر أن املعىن يقوى لقوة اللفظ وهو املعىن به و 

اخشوشن ملا فيه من أثرا واضحا يف داللة املعىن يقول: إن معىن َخُشَن دون معىن 
كثرة العشب قالوا:  كذلك قوهلم أعشب املكان فإذا أرادواو  تكرار العني وزايدة الواو

                                                           

 .0، علم الداللة عند العربليمان بن حممد احلزمي، ع 26 
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املبالغة يف ذلك  وضيء، فإذا أرادوااعشوشب, ومن ذلك أيضا قوهلم: رجل عميل، و 
 01.عمّال، فزاد يف اللفظ هذه الزايدة لزايدة معناهقالوا: وّضاء و 

 الداللة املعجمية اإلجتماعية .3

تها، كالداللة الىت تستفاد من هي الداللة اليت نوحه إليها هنا كل عناي
أخر ما يف عملتنا  )النصوح( إىلالداللة )الكذب(، )الصحراء(، و)التصديق(، و 

 .السابقة

فكل كلمة من كلمات اللغة هلا داللة معجمية أو إجتماعية، تستقل عما 
يكن أن توحيه أصوات هذه الكلمة أو صيغتها من دالالت زائدة على تلك الداللة 

 00.ىت يطلق عليها الداللة االجتماعيةاألساسية ال

 الداللة النحوية .4

العبارات  أداء املعىن، فرتتيب الكلمات و تؤثر أمناط الرتكيب النحوي يف
ة لرتكيب نظم ختتلف من لغة ألخري، ففي العربية طرائق خاصبقواعد، و حمكوم 

تقع فاعلة،  سيما األمساء اليتالأللفاظ. و افيها املواقع اإلعرابية املتعددة اجلمل، و 
 01.اهبتكثر أعراض املتكلمني مضافا إليها و مضافة و ومفعولة و 

توضيحه : فاجلملة )أكرم حممد عليا( هلا ع اإلعرابية مهمة لبيان املعىن و املواقو 
املفعول فاعال النحوي أبن جعل الفاعل مفعوال و  فإذا تغري حكمها خاص،معىن 

إن اإلعراب هو الذي جعل املعىن اما. و مدا( كان املعىن خمتلفا متفقيل )أكرم علي حم
بفتح نون أحسن و  - ما أحسن حممدا خيتلف اختالفا كبريا يف هذه العبارات:

                                                           

 .1، علم الداللة عند العربعليمان بن حممد احلزمي،  01 
 1، علم الداللة عند العرب عليمان بن حممد احلزمي، 00 
 .00 (،القاهرة: جامعة األزهر، دون السنة) علم الداللة اللغوية، الغفار حامد هاللد بع 01 
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بضم نون أحسن  -وما أحسن حممد؟  - على سبيل التعجب. نصب حممدا
أحسن وجعل حممد فاعال. بفتح نون  -وما أحسن حممد -إضافته إىل حممدو 
ا حىت يكون املراد هتضمنتها كتب النحو جتب مراعاتهناك القواعد العديدة اليت و 

 03ا.دقيقا و واضح

 مفهوم املعىن .ج

عندما عن معىن الكلمة، فإننا نتحدث عن عالقتها مع الكلمات األخرى 
. )ثري( تعين )غين( أو ضد )فقري(، )كرمي( ضد )خبيل(، معىن هتااللغة ذاداخل 

 . اللغة الواحدةالكلمة موتبط بعالقتها مع الكلمات ذات العالقة يف

 -حية أخرى، الداللة تعىن عالقة الكلمة ابلعلم اخلارجي، الكلمةمن ان
تشري إىل كائن موجود يف العامل اخلارجي، قد يكون إنساان أو حيواان أو نباات  -غالبا

 .أو عمادا أو مكاان، مثال، نعمان، األسد، الشجرة، الصخرة، أورواب، على الرتتيب

كلمة ودات، كلمة )كرسي( ليست كرسيا، و املوجات و هناك فرق بني الكلم
اللغوية  هناك املوجود اخلارجي، التعايست مدرسة. هناك التبري اللغوي و )مدرسة( ل

 03.لكن املوجودات اخلارجية جزء من العاملمن اللغة، و جزء 

 أنواع املعىن يف علم الداللة .د

معرفة  املعجم و معىن الكلمة الرجوع إىلبعض الناس قد يظن أنه يكفي لبيان 
كفيا ابلنسبة لبعض الكلمات، فهو غري   إذا كان هذا أو املعاين املدونة فيه. و املعىن 

من أجل هذا فرق علماء الداللة بني أنواع من املعىن ال ابلنسبة لكثري غريها. و كاف 

                                                           

 .01، نفس املرجع 03 

 .01 (،ار الفالح للنشر والتوزيع، دون السنةد) علم الداللة )علم املعىن(،حممد علي اخلوايل،  31 



31 
 

  
 

رغم اختالف العلماء يف لتحديد النهائي ملاين الكلمات، و بد من مالحظتها قبل ا
 : 00املعىن فإننا نرى أن األنواع اخلمسة اآلتية هي أمهها حصر أنواع

 املعىن األساسي .0

املعىن األساسي أو األوىل أو املركزي و يسمى أحياان املعىن التصوري أو 
هذا املعىن هو العامل و . cognitiveأو اإلدراكي ، meaning conceptualاملفهومي 

فية األساسية للغة، وهي التفاهم قيقي للوظياملمثل احلللتصال اللغوي، و الرئيسي 
من الشرط العتبار متكلمني بلغة معينة أن يكونوا متقامسني األفكار. و نقل و 

ميلك هذا النوع من املعىن تنظيما مركبا راقيا من نوع ميكن األساسي. و للمعىن 
 Nida وقد عرف .ة على املستوايت الفنولوجية و النحويةابلتنظيمات املشامقارنة 

وع من املعىن أبنه املعىن املتصل ابلوحدة املعجمية حينما ترد يف أقل هذا الن 
 00ة.سياقي أي حينما ترد منفرد

 معىن اإلضايف .9

هذا املعىن الذى ميلكه التضمين. و املعىن اإلضايف أو العرض أو الثانوية أو 
 conotative)اخلالص اللفظ عن طريق ما يشري إليه إىل جانب معناه التصوري 

meaning).  و ليس له صفة هذا النوع من املعىن زائدا على املعىن األساسي و
 إمنا يتغري بتغري الثقافة أو الزمن أو اخلربةالثبوت و الشمول، و 

كانت كلمة "امرأة" يتحدد معناها األساسي بثالثة مالمح هي    فإذا
ذكر+ابلغ( فهذه املالمح الثالثة تقدم املعيار لالستعمال الصحيح  -)+إنسان

معاين إضافية كثرية، وهي صفات غري معيارية، وقابلة لمة. ولكن هناك للك
                                                           

 .01 م(، 0331القاهرة: علم الكتب، ) علم الداللةعمر،  ارأمحد خمت 00 
 .01، علم الداللةمحد خمتلر عمر، أ 00 
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من جمتمع إىل جمتمع. هذه املعاين اإلضافية تعكس للتغيري من زمن إىل زمن، و 
النفسية االجتماعية، كما تعكس بعض الصفات اليت اخلصائص العضوية و  بعض

س نوع معني من لبإجادة الطبخ و ترتبط يف أذهان الناس ابملرأة )كالثرثرة و 
املالبس(، أو اليت ترتبط يف أذهان عماعة معينة تبعا لوجهة نظرهم نظرهم الفردية 

غري -عاطفية-تمع ككل )استخدام البكاءجملأو اجلماعية، أو لوجهة نظر ا 
 (.غري مستقرة-منطقية

إذا كانت كلمة "يهودي" متلك معىن أساسيا هو الشخص الذي ينتمي و 
الناس تتمثل يف الطمع و  فهي متلك معاين إضافية يف أذهان إىل الداينة اليهودية

 01.املكر واخلديعةالبخل و 

 املعىن األسلويب .3

ابلنسبة للظروف هو ذلك النوع من املعىن الذي حتمله قطعة من اللغة 
املنطقة اجلغرافية اليت ينتمي إليها. كما أنه يكشف عن ملستعملها و جتماعية اإل

رتبة اللغة ودرجة العالقة بني املتكلم والسامع و مثل التخصص مستوايت أخرى 
-لغة النثر-نوع اللغة )لغة الشعرمبتذلة..( و -عامية-رمسية -املستخدمة )أدبية

 ..( كتابة-خطبة-الواسطة )حديثاإلعالن..( و لغة -لغة العلم-لغة القانون

تتفقان يف املعىن األساسي و لكن الثانية  daddy و father فكلمتان مثل
 و bag و sack استعماهلا على املستوى الشخص احلميم. و كلمات مثل يقتصر

 poke 01.لكنها تعكس اختالفا يف بيئة املتكلمنفس املعىن األساسي و متلك 

                                                           

 .01، علم الداللةأمحد خمتار عمر،  01 

 .01، علم الداللةأمحد خمتار عمر،  01 
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ظالل املعىن األسلويب يف الكلمات مثل: تظهر مستوايت االستعمال و و 
مية(، عقيلته/ دادي، أيي/ اباب، كرميته/ ابنته / بنته )يف العا  لدي/اماما، و  /أمي

 01.امرأته/ مرته )يف العامية( 01 /حرمه/ زوجته

 املعىن النفسي .4

هو املعىن ي يدعوه البعض املعىن الداليل. و الكلمة يف اللغة هلا معىن أساس
هو معىن موضوعي عام لقاموسي الذي تدل عليه الكلمة. و املعجمي أو املعىن ا

أن بعض الكلمات اللغة  مشرتك بني أهل اللغة ال خيتلف من شخص آلخر، غري
من أمثلة ة إىل معناها الداليل األساسي. و هلا معىن عاطفي وجداين إضاف

الكلمات الغنية ابملعىن الوجداين أو املعىن النفسي: وطن ، أم ، أب ، وفاء ، 
أساسي  .صداقة ، ابن ، أخ ، و صديق. كل كلمة من هذه الكلمات هلا معىن

اسا مكان الوالدة أو بلد فالوطن هو أسمصحوب بشحنة غنية من العواطف، 
واالستقرار وموئل األهل األمن السكن واالنتماء ، ولكنه أيضا مكان الذكرايت و 

 37.احلنانللعطاء و لكنها أيضا رمز ي الولدة، و األم أساسا هواألحباء. و 

 املعىن اإلحيائي .8

هو ذلك النوع من املعىن الذي يتعلق بكلمات ذات مقدرة خاصة على و 
قد حصر أوملان أتثريات هذا النوع من املعىن يف ثالثة نظرا لشفافيتها، و اء اإلحي

 :هي

ذلك إذا كانت الكلمة تدل على التأثري الصويت، وهو نوعان: أتثري مباثر، و  (3
يسمى الصويت لالسم. و  بعض األصوات أو الضجيج الذي حياكيه الرتكيب

                                                           

 .11 (،التوزيع، دون السنةدار الفالح للنشر و ) ىنعلم الداللة علم املعحممد علي اخلوايل،  01 

 .11، علم الداللة )علم املعىن(حممد علي اخلوايل،  01 
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ابلكلمات العربية: ميكن التمثيل له و . primary onomatopoeia هذا النوع
 crack خرير)املاء(، و الكلمات اإلجنلسية-مواء )القطة( -صليل )السيوف(

 secondary النوع الثاين: التأثري غري املباشر و يسمىو  .zoom و hiss و
onomatopoeia  يقابلها يف اإلجنلسية( اليت مثل القيمة الرمزية للكسرة )و

 .اء الصغريةترتبط يف أذهان الناس ابلصغر أو األشي
و  redecorate و handful التأثري الصريف، ويتعلق ابلكلمات املركب مثل (0

plate-hot ،  والكلمات املنحوتة كالكلمات العربية صهصلق )من صهل
 (.وصلق( وحبرت للقصري )من برت وحرت

از أو أي جملازية أو املؤسسة على اجملالتأثري الداليل، ويتعلق ابلكلمات ا (0
ابملعىن  leech عربة. ويدخل يف هذا النوع من املعىن ما مساهصورة كالمية م

وهو املعىن الذي يثور يف حاالت تعدد  ، meaning reflection املنعكس
املعىن األساسي، فغالبا ما يرتك املعىن األكثر شيوعا أو األكثر إلفا أثره 

 اإلحيائي على املعىن اآلخر. و يتضح املعىن االنعكاسي بصورة أكرب يف
الكلمات املرتبطة ابجلنس، و موضع قضاء احلاجة، و املوت... لقد أصبح 

مثال دون أن تثري  intercourse من الصعب يف اإلجنليزية أن تستعمل كلمة
 undertaker  اجلنسية. ومل يعد اإلجنليزي جيرؤ على استخدام االسم ارتباطها

 وظيفية دفن لشيوعه يف) undertake رغم عدم حترجه من استعمال الفعل) 
املوتى. ومثل هذا يقال عن كلمات "حانويت" و "كنيف" و "لباس" العربية 
اليت هجرت يف معناها األقدم لإلحياءات اليت صار حيملها معناها 

 00.األحدث
 

 أنواع النظرايت يف دراسة املعىن .ه

                                                           

 .13 م(، 0331القاهرة: علم الكتب، ) علم الداللةعمر،  ارأمحد خمت 00 
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ظهرت يف ميدان البحث اللغوي الكثري من النظرايت اليت عنيت بوضع 
 01:ة املعىن، و أبرز هذه النظرايتمنهج معني لدراس

 (Referential theory)النظرية اإلشارية . 3

هنا يوجد رأاين: رأي لمة إشارية إىل شيء غري نفسها. و هو املعىن الك
معناها هو العالقة بني رأي آخر أن كلمة هو ما تشري إليه، و يرى أن معىن ال

كتفاء بدراسة ول تقتضي اال دراسة املعىن على الرأي األإليه. و ما تشري التعبري و 
على الرأي الثاين تتطلب إليه، و املشار جانب الرمز و مها جانبني من الثلث، و 

دراسة اجلوانب الثالثة، ألن الوصول إىل املشار إليه يكون عن طريق الفكرة، أو 
 .الصورة الذهنية

ن شيئا ون إن املشار إليه ال جيب أن يكو أصحاب هذه النظرية يقولو 
املنضدة( فقد يكون كذلك، كما قد يكون   object (ابال للمالحظةحمسوسا ق

  abstract القتل(، أو فكرة جتريدية action (حداثأو ، أزرق (quality) كيفية
الشجاعة(. ولكن يف كل حالة ميكن أن نالحظ ما يشري إليه اللفظ، ألن كل )

 13ا.أشياء غري نفسهالكلمات حتمل معاين، ألها رموز متثل 

 (ideantional theory)ظرية التصورية الن. 0

هذه النظرية تقتضي ابلنسبة لكل تعبري لغوي، أو لكل معىن متميز للتعبري 
هذه الفكرة جيب: أن تكون حاضرة يف ذهن املتكلم، ميلك فكرة، و اللغوي أن 

                                                           

 .00 م(، 3111دار املعرفة الدامعة، ) يف علم الداللةحممد حسن جبل،  01 
 .11 م(، 0331القاهرة: علم الكتب، ) اللةعلم الدعمر،  ارأمحد خمت 13 
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املتكلم جيب أن ينتج التعبري الذي جيعل اجلمهور يدرك أن الفكرة املعينة موجودة 
 13.لك الوقت، التعبري جيب أن يستدعي نفس الفكرة يف عقل السامعيف عقلة ذ

 (behavioral theory)النظرية السلوكية . 0

على ما يستلزم استعمال اللغة  behavioral theory تركز النظرية السلوكية
هي ذا الحظته عالنية. و تعطي اهتمامها للجانب املمكن ماالتصال(، و )يف 

 10.اليت تركز على الفكرة أو التصورختالف النظرية التصورية 

 (context theoryالنظرية السياقية ). 1

أو  contextual approach عرفت مدرسة لندن مبا مسي ابملنهج السياقي
الذي وضع  firth كان زعيم هذا التجاهو  .operational approach العلمي. املنهج

 : hallidayجتاه أمساء مثلأتكيدا كبريا على الوظيفة االجتماعي للغة، كما ضم اال
أحد التطورين اهلامني  lyons وعد mitchell و sinclair و intosh وmc و

 ". نظرية السياقية للمعىن"املرتبطني بفريث 

معىن الكلمة عند أصحاب هذه النظرية هو "استعمال يف اللغة"، أو و 
فريث أبن املعىن هلذا يصرح ا"، أو "الدور الذي تؤديه". و هب"الطريقة اليت تستعمل 

ة، أي وضعها يف سياقات خمتلفة، ال ينكشف إال من خالل تسيق الوحدة اللغوي
يقول أصحاب هذه النظرية يف شرح وجهة نظرهم: "معظم الوحدات الداللية و 

وإن معاين هذه الوحدات ال ميكن وصفها أو  .تقع يف جماورة وحدات أخرى
من أجل تركيزهم تقع جماورة هلا". و اليت حتديدها إال مبالحظة الوحدات األخرى 

على السياقات اللغوية اليت ترد فيها الكلمة وأمهية البحث عن ارتباطات الكلمة 
                                                           

 .11، نفس املرجع 13 

 .11، نفس املرجع 10 
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ابلكلمات األخرى نفوا أن يكون الطريق إىل معىن الكلمة هو رؤية املشار إليه، 
 10.أو وصفه، أو تعريفه

واقف اليت املالكلمات تتطلب حتليال للسياقات و على هذا فدراسة معاين و 
يتعدل تبعا -على هذا -معىن الكلمةها، حىت ما كان منها غري لغوي. و ترد في

 Linguistic. لتعدد السياقات اليت تقع فيها، أو بعبارة أخرى تبعا لتوزعها اللغوي

distribution 

 :تقسيما للسياق ذا أربع شعب يشمل K. Ammer قد اقرتحو 

 linguistic contextالسياق اللغوي  .3
 emotional contextسياق العاطفي ال .0
 situational contextالسياق املوقف  .0
 cultural contextالثياق الثقايف  .1

 السياق اللغوي .3

لكن أحياان حيدث العكس: اجلملة ن الكلمة تؤثر يف معىن اجلملة. و إ 
هذا ما يعرف ابملعىن السياقي. كثري من الكلمات خيتلف الكلمة. و تؤثر يف معىن 

حنن السياق اللغوي الذي تقع فيه. وحيدث أن نفهم كلمة ما، و ب معناها حس
لذلك فنحن يف ضوء السياق اللغوي التايل. و  نقرأ، على حنو ما، مث نعدل معناها

ال نقرأ دائما ابجتاه واحدا، كثري ما نعود إىل اخللف لتعديل ما فهمنا يف ضوء ما 
عدة معان غري سياقية، فإن يستجد يف أثناء عملية القراءة. وإذا كان لكلمة ما 

 11:السياق اللغوي هو الذي حيدد املعىن املقصود من بني تلك املعاين. مثل ذلك

                                                           

 10، علم الداللةأمحد خمتلر عمر،  10 
 .11 (،دار الفالح للنشر و التوزيع، دون السنة) علم املعىن وايل، علم الداللةحممد علي اخل 11 
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 .قرأت الفصل اخلامس من الكتاب (3
 .إن الربيع هو أعمل فصل من فصول السنة (0
 .إننا اآلن يف الفصل األول من هذا العام الدراسي (0
 .شاهدان الفصل الثاين من املسرحية (1
 .الفصل من العمل مل يستلم قرار (1
 .إنه لقول فصل (1

نالحظ يف اجلمل الست السابقة أن كلمة )الفصل( يتغري معناها من  
 11.عملة إىل أخرى، و يتحدد املعىن يف كل حالة حسب السياقي اللغوي

اإلجنليزية )و مثلها كلمة  good أما السياق اللغوي فيمكن التمثيل له بكلمة
 :( اليت تقع يف سياقات لغوية متنوعة وصفال   حسن" العربية، أو "زين" العامية"

 ...ولد –امرأة  -أشخاص : رجل (3
 ...رحلة –حفلة  –يوم  –أشياء مؤقنة : وقت  (0
 ...ماء –هواء  –دقيق  –مقادير : ملح  (0

فإذا وردت يف سياق لغوي مع كلمة "رجل" كانت تعين الناحية اخللفية. 
لسي الناحية يف األداء )و  كانت تعين التفوق وإذا وردت وصفا لطبيب مثال

 11(.األخالقية

 :كما ميكن التمثيل له بكلمة "يد" اليت ترد يف سياقات متنوعة منه

                                                           

 .13 نفس املرجع، 11 
 .11 م(، 0331هرة: علم الكتب، القا) علم الداللةعمر،  ارأمحد خمت 11 
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عطيت ما ال عن ظهر )يد( يعي تفضال ليس من بيع و ال قرض و ال  (3
 .مكافأة

 .هم )يد( على من سواهم: إذا كان أمرهم واحدا (0
 .يد( الدهر : مد زمانه( (0
 .اهن يد( الريح : سلطا) (1
 .د( الطائر : جناحهي) (1
 .خلع )يده( من الطاعة : مثل نزع يده (1
 .ابيعته )يد( بيد : أي نقدا (1
 .ثوب قصري )اليد( : إذا كان يقصر أن يلتحف به (0
 .فالن طويل )اليد( : إذا كان مسحا (1

 .مايل بد )يد( : أي قوة  (33
 .سقط يف )يده( : ندم (33
 .هذه )يدي( لك : أي استسلمت و انقدت لك (30

عن )يد( : عم ذل و اعرتاف للمسلمني بعلو  حىت يعطوا اجلزية (30
 .أيديهم

 .إن بني )يدي( الساعة أهواال : أي قدمها (31
 11.يد( الرجل( : عماعة قومه و أنصاره ( (31

حصيلة استعمال الكلمة داخل نظام اجلملة، عندما تتساوق مع  و  
كلمات أخرى مما يكسبها معىن خاصا حمدد. فا ملعىن يف السياق هو خبالف 

حمتمل، يف حني أن املعىن الذي متعدد و ذي يقدمه املعجم ألن هذا األخري املعىن ال
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مسات حمددة غري قابلة معني له حدود واضحة و يقدمه السياق اللغوي هو معىن 
 10.للتعدد أو االشرتاك أو التعميم

معانيها املتعددة من خالل السياقات القرآنية واملثال أيضا عل الفعل "أكل" و 
 :التالية

، فاألكل هنا مبعىن  1الفرقان :  -مال هذا الرسول أيكل الطعامقالوا و  (3
 .التغذية

 .، فاألكل هنا مبعىن االفرتاس 30يونس : -أخاف أن أيكله الذئبو  (0

كذالك ميكن أن متثل للسياق اللغوي بكلمة "عني" حني ترد يف سياقات و 
 :لغوية متنوعة و كل سياق يظهر و حيدد وجها من معانيها

 البئرعني املاء :  (3
 عني الدولة : اجلاسوس (0
 عليه عني : االهتمام (0
 عينه فيها : الرغبة (1
 عيين يف عينيك : املواجهة (1

 السياق العاطفي .0

أما السياق العاطفي االنفعايل فهو يتحدد داللة الصيغة أو الرتكيب من 
معيار قوة أو ضعف االنفعال، فبالرغم من اشرتاك وحدتني لغويتني يف أصل املعىن 

)قتل(، بني داللة الكلمتني : )اغتال( و لتها ختتلف، مثل ذلك الفرقإال أن دال
فهناك إشارة إىل درجة  ابإلضافة إىل القيم االجتماعية اليت حتددها الكلمتان

غتال االنفعال الذي تصاحب الفعل، فإذا كان األول يدل على أن املالعاطفة و 
                                                           

 .311م(،  0331بريوت: دار الفاريب، ) األلسنة حماضرات يف علم الداللةنسيم عون،  10 
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 اسية، فإن الفعل الثاينأن االغتيال كان لدوافع سيذو مكانة اجتماعية عالية، و 
هي دالالت تشري إىل أن القتل قد يكون حيمل دالالت خمتلفة عن األوىل و 

أن آلة القتل قد ختتلف عن آلة االغتيال فضال على أن املقتول ال و بوحشية 
 11.يتمتع مبكانة اجتماعية عالية

 السياق املوقف .0

تقع فيه أما السياق املوقف فينبغي املوقف اخلارجي الذي ميكن أن و 
"يرمحك هللا"  الكلمة. مثل استعمال كلمة "يرحم" يف مقام تشميت العاطس :

يف مقام الرتحم بعد املوت : "هللا يرمحه" )البدأ ابالسم(. فاألوىل )البدأ ابلفعل(، و 
تعين طلب الرمحة يف الدنيا، و الثاين طلب الرمحة يف اآلخرة. و قد دل على هذا 

 13.اق اللغوي املتمثل يف التقدمي و التأخريسياق املوقف إىل جانب السي

 السياق الثقايف .1

أما السياق الثقايف فيقتضي حتديد ابحميط الثقايف أو االجتماعي الذي و 
تعترب يف بريطانيا  looking glass ميكن أن تستخدم فيه الكلمة. فكلمة مثل

 rich مةكذلك كلو  mirror. عالمة على الطبقة االجتماعية العليا ابلنسبة لكلمة
كلمة "عقيلته" تعد يف العربية املعاصرة عالمة على و  .wealthyابلنسبة لكلمة 

ة "جذر" هلا معىن كلمة ابلنسبة لكلمة "زوجته" مثال، و الطيقة االجتماعية املتميز 
 13.ىن اثلث عند عامل الرايضياتعمعند اللغوي، و معىن اثن عند املزارع، و 
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 الباب الثالث

 هاعرض البياانت وحتليل

 
 املكية على ضوء النظرية السياقية اآلايت" يف طريق" و"صراطحتليل كلميت " .أ

 صراط معىن كلمة  .0

فهو كما املكية على ضوء النظرية السياقية  اآلايتيف أما حتليل معىن كلمة صراط 
 : يلي

َرََٰط  ٱۡهِدنَا (3 ِ  ٦ ٱلُۡمۡسَتقِيمَ  ٱلص 
رَاط اْلُمْسَتقيم{ أرشدان للّدين اْلقَ   ائِم الاِذي ترضاه َوُهوَ }اهدان الصِّ

م َويُ َقال ثبتنا َعَلْيِه َويُ َقال ُهَو كتاب هللا يَ ُقول اهدان ِإىَل َحاَلله َوَحرَامه  اإل  س ال 
 10َوبَ َيان مافيه.

يدل على هذا املعىن ودين اإلسالم، مبعىن  صراطيف هذه اآلية كلمة 
يه الذي أييت من هللا طلب التوج يعين، قبلهاللغوي وجود كلمة "اهدان"  يالسياق

 .دين اإلسالم صراط هواوحده وطلب منه الرضا واجلنة. وتسمى ا
 

آلنَِي ِصَرََٰط  (0 نَعمَت َعلَيِْهْم َغْْيِ الَمْغُضوِْب َعلَيِْهْم َوََل الضذ
َ
ِيَن أ  7ٱَّلذ

الاذين مننت َعَلْيِهم اِبلديِن وهم دين }ِصرَاَط الاذين أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم{ 
ُموَسى من قبل َأن تغري َعَلْيِهم نعم هللا أبَِن ظلل َعَلْيِهم اْلَغَمام َوأنزل  َأْصَحاب

َعَلْيِهم اْلَمّن والسلوى يف التيه َويُ َقال هم الناِبيُّوَن }َغرْيِ املغضوب َعَلْيِهم{ غري 
 دين اْليَ ُهود الاذين غِضبت َعَلْيِهم وخذلتهم َومل حتفظ قُ ُلوهبم َحىتا هتودوا }َوالَ 
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مالضآلني{ َواَل دين الناَصاَرى الاذين ضلوا َعن  آِمنْي َكَذِلك تكون أمنته  اإل  س ال 
َعل بَِنا َكَما سألناك َوهللا أعلم.  10َويُ َقال فَ ْلَيُكن َكَذِلك َويُ َقال َربَنا اف ْ

ألنه التفسري من اآلية ، دين اإلسالممبعىن  صراطيف هذه اآلية كلمة   
اط املرجوة للمؤمنني حيث تكون وسيلة لنيل رضى هللا. وهذا السابقة، تعين الصر 

 الذي ابركه هللا. والكامل التوجيه. لصراطهو ا
 

بُواْ أَِب (0 ِيَن َكذذ  َوٱَّلذ
ۡ
 َِ َ ُ يُۡضلِۡلُو َوَ ن َ َذ ٱِ ٱ َِ َ لَُتَِٰتَ َ ن َ َم ِ  ٱلُلم ۡٞ ُۡ َ َو  تََٰيَٰتَِ ا ُصم 

  َٰ ۡسَتقِيم   ِصَرَٰط  ََيَۡعۡلُو لََعَ  ٣٩ م
بُوا ِِباَيتَِنا{ اْلُقْرآن }ُصّم{ َعْن مَسَاعَها مَسَاع قَ ُبول }َوُبْكم{  }َواَلاِذيَن َكذا
{ إْضاَلله }ُيْضِلْلُه َوَمْن  َعْن النُّْطق اِبحلَْقِّ }يف الظُُّلَمات{ اْلُكْفر }َمْن َيَشْأ اَّللا

مرِيق }ُمْسَتِقيم{ َيَشْأ{ ِهَدايَته }جَيَْعلُه َعَلى ِصرَاط{ طَ   11.د ين اإل  س ال 
يدل على هذا ودين اإلسالم، مبعىن  صراط يف هذه اآلية كلمةيف هذه 

"آايتنا" قبله يعين القرآن، أي من الذي  اللغوي وجود كلمة ياملعىن السياق
يكذب عن آايت القرآن فيضل منه، وإىل جانب أنه يوجد يف هذه اآلية كلمتان 

لمة "يضلله"و "الصراط". كلمة "يضلله" تعين القبح )إرادة متناقضتان ، ومها ك
هللا لتضليل عبده( ، يف حني أن كلمة "الصراط" تعين اخلري )إرادة هللا لتقدمي 

 التوجيه عبده إىل طريق احلقيقة( وهي اإلسالم.
َٰنِِهۡمۖۡ َوٱۡجَتبَۡيَنَُٰهۡم وََهَديَۡنَٰ  (1 َٰتِِهۡم ِإَوۡخَو تَِٰيذ ۡسَتقِيم   ِصَرَٰط  ُهۡم إََِلَٰ َوِ ۡن َءابَآئِِهۡم َوُذر   م

٨٧ 
)ومن آابئهم( من للتبعيض ألن من آابء بعضهم من مل يكن مسلماً 
)وذرايهتم( أي بعضهم ألن عيسى وحيىي مل يكن هلما ولد وكان يف ذرية بعضهم 
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من هو كافر كابن نوح. )وإخواهنم واجتبيناهم( أي اخرتانهم، االجتباء 
الختيار مشتق من جبيت املاء يف احلوض أي االصطفاء أو التخليص أو ا

 عمعته، فاالجتباء ضم الذي جتتبيه إىل خاصتك، 
 دين واجلابية احلوض )وهديناهم( أي أرشدانهم )إىل صراط مستقيم( أي إىل

 11احلق.
يدل على هذا ودين اإلسالم، مبعىن  صراط يف هذه اآلية كلمةيف هذه 

، حيث الكلمة تعين اخلري، ناهم" قبله"وهدي اللغوي وجود كلمة ياملعىن السياق
وهو اللطف الذي  آابئهم وذرايهتم وإخواهنمضمري هم هنا يعود إىل الكلمة 

 أن حىت ، وذريته عائلته أو أسالفه كان أعطاه هللا لعائلته النيب إبراهيم سواء
 أن حىت السابقة، اآلية يف السابق النيب مع عالقة له الكلمة هذه يف ضمري هم

 .له هللا أظهره الذي احلق طريق هو ألن الصراط. الدين يعين هنا راطص معىن
 

ُروَن ِصَرَُٰط َوَهََٰذا  (1 كذ ۡلَ ا ٱٓأۡلتََٰيَِٰت لَِقۡوم  يَذذ ۡ َِك ُمۡسَتقِيٗماۗ قَۡد َفصذ  ١٢٦َر
ْساَلم }قد -تَ َعاىَل  -قَ ْوله  : }َوَهَذا ِصرَاط َربك ُمْسَتِقيًما{ يَ ْعيِن: اإْلِ

 11فصلنا اآْلاَيت.
يدل على هذا املعىن و دين اإلسالم.مبعىن  صراطيف هذه اآلية كلمة 

يف اآلية السابقة. يدل على معىن " صدره لإلسلماللغوي وجود كلمة " يالسياق
الذي كشفه هللا لرسوله، حبيث يف اآلايت التالية توجد كلمة صراط   ديين للدين 

صراط، أي القرآن.  كعالقة من دين اإلسالم. مث هناك كلمة األايت بعد كلمة
حيث يرتبط القرآن ارتباطا وثيقا ابإلسالم. هذه األية هي امتداد لآلايت 

 السابقة حيث يروي هللا قصة أمة السابقة الذي كانوا ظاملني.
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نذ َهََٰذا  (1
َ
ۡم َعن  ِصَرَِٰط َوأ ُٞ ِ َق ب ُبَل َفَتَفرذ  ٱلسم

ْ ۖۡ َوََل تَتذبُِعوا ُمۡسَتقِيٗما فَٱتذبُِعوهُ
ۡم َتتذُقوَن َسبِيلِوِ  ُٞ م بِوِۦ لََعلذ ُٞ َٰ ى ۡم َوصذ ُٞ َٰلِ  ١٥٣ۦۚ َذ

م  }َوَأن َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما{ يُرِيُد:  }فَاتاِبُعوُه َوال تَ تاِبُعوا السبل{  اإل  س ال 
ْساَلِم.  اْليَ ُهوِدياَة َوالناْصرَانِياَة، َوَما َكاَن ِمْن َغرْيِ ِملاِة اإْلِ

اكُ   11ْم بِِه َلَعلاُكْم تَ ت اُقون{ لَكي تتقوا.}َذِلُكْم َوصا

يدل على هذا املعىن و يف هذه اآلية كلمة صراط مبعىن دين اإلسالم
ِطي" يالسياق ، حيث يوجد هناك ايء متكلم ، وهو ما اللغوي وجود كلمة "ِصرََٰ

يشري إىل هللا ، ألن صراط هنا يُنسب إىل هللا ، لذا فهو مناسب جًدا هنا هو 
كل ما يعزى إىل هللا هو ابلتأكيد وسيلة جيدة ، وهي اإلسالم ،   دين هللا.

 .والدين الصحيح جبانب هللا هو اإلسالم

ٓ إََِلَٰ  (1 ِ َِِٰن َرّب  ۡل إِنذِِن َهَدى
ۡسَتقِيم   ِصَرَٰط  قُ ۚ َوَ ا  دِيٗ ا قِيَٗما م َٰهِيَم َح ِيٗفا ِلذَة إِبَۡر   

 ١٦١ََكَن ِ َن ٱلُۡمۡۡشِكنَِي 
: }قل ِإنايِن َهَداين َريبِّ ِإىَل ِصرَاط ُمْسَتِقيم دينا قيًما{ ُهَو - تَ َعاىَل  -قَ ْوله 
م َأي: دينا ُمْسَتِقيًما }ِملاة ِإبْ رَاِهيم{ نصب على اإلغراء، َأي: اتبع  دين اإل  س ال 

 10ِملاة ِإبْ رَاِهيم }َحِنيفا َوَما َكاَن من اْلُمْشركني{.
يدل على هذا املعىن و ،سالميف هذه اآلية كلمة صراط مبعىن دين اإل

الذي يدل على حيث أعطى هللا  ،" قبلهاهديناللغوي وجود كلمة " يالسياق
التوجيه  لنيب حممد صلى هللا عليه وسلم، وإىل جانب، تعترب كلمة دينا على 

لذالك صراط هنا هو  وعليهما عالقة. الصراطتفسري القرطيب  انه بدال من كلمة 
 اإلسالم.
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ۡقُعَدنذ لَُهۡم قَاَل فَبِمَ  (0

َ
ۡغَوۡيتَِِن ََل

َ
ََٰطَك آ أ  ١٦ٱلُۡمۡسَتقِيَم  ِصَر

أان َعْبُد الرامْحَِن، قَاَل: ان ِإبْ رَاِهيُم، قَاَل: ان آَدُم، قَاَل: ثنا َوْرقَاُء، َعِن اْبِن 
ُعَدنا هَلُْم ِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيَم{ ]األعراف:  يٍح، َعْن جُمَاِهٍد، }أَلَق ْ ،  [31َأيب جنَِ

م  قَاَل: " يَ ْعيِن  ".اإل  س ال   11: الدِّيَن احلَْقا
يدل على هذا املعىن ، ويف هذه اآلية كلمة صراط مبعىن دين اإلسالم 

" قبلها، أي كلمة الشيطان مع هللا، َلقعدن لهماللغوي وجود كلمة " يالسياق
 يشري ضمري "أان"  للشيطان، وضمري "هم" للناس، تعين وعد الشيطان أبن يضل

الناس من صراط املستقيم وهي دين اإلسالم. لذلك معىن الصراط هنا دين 
 اإلسالم.

 

1)  ِ
ل  ُٞ ِ ْ ب ِ َ ۡن َءاَ َن بِوِۦ  ِصَرَٰط  َوََل َتۡقُعُدوا َذ وَن َعن َسبِيِل ٱ تُوِعُدوَن َوتَُصدم

ُكۡمۖۡ َوٱنُُلرُ  َ ْ إِۡذ ُك ُتۡم قَلِيٗٗل فََكَّثذ ۚ َوٱۡذُكُرٓوا َٰقَِبُة َوَتۡبُغوَنَها ِعوَٗجا ْ َكۡيَف ََكَن َع وا
 ٨٦ٱلُۡمۡفِسِديَن 

على كل طَرِيق ِفيِه ممر ط ر يق }َواَل تَ ْقُعُدوْا{ َواَل جتلسوا }ِبُكلِّ ِصرَاٍط{ 
النااس }ُتوِعُدوَن{ تضربون وختوفون وأتخذون ثَِياب من مر بكم من الغرابء 

وَن{ تصرفون }َعن َسِبيِل هللا{ َعن دين هللا وطا عته }َمْن آَمَن ِبِه{ }َوَتُصدُّ
ُتْم قَِلياًل{ اِبْلعَدِد  ُغونَ َها ِعَوجًا{ تطلبوهنا غريًا }واذُْكُروا ِإْذ ُكن ْ بشعيب }َوتَ ب ْ
}َفَكث ارَُكْم{ اِبْلعَدِد }وانظروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة املفسدين{ َكيَف َصار آخر أَمر 

 13اْلُمْشركني قبلُكْم اِبهْلاََلِك.
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يدل على هذا املعىن و طريق ذاته. مبعىن  صراط يف هذه اآلية كلمة
. وهو تشبيه اجلملة التالية يف هذه " قبلهاتقعدوااللغوي وجود كلمة " يالسياق

اآلية. كلمة تقعد هنا تعين اجللوس، ولكن ميكن أن تعين التوافق أيضا. توافق 
بطريقة هتدف "توعدون و تصدون" أي منع الناس الذين يعربون الشارع من 

  ادته.عب

آُء إََِلَٰ  (33 َِ َ َلَِٰم َوَيۡهِدي َ ن َ ُ يَۡدُعٓواْ إََِلَٰ َدارِ ٱلسذ َذ ۡسَتقِيم   ِصَرَٰط  َوٱ  ٢٥ م

وهللا يدعوكم إىل جناته اليت أعدها ألوليائه، ويهدي َمن يشاء ِمن َخْلقه، 
 13.إلسالمفيوفقه إلصابة الطريق املستقيم، وهو ا

يدل على هذا املعىن وإلسالم. دين امبعىن  صراطيف هذه اآلية كلمة 
. تشري معىن اجلنة كما ذكرها يف " قبلهادار السالماللغوي وجود كلمة " يالسياق

تفسري ميسري و ابغاوي، حيث كلمة صراط هلا عالقة مع اجلنة. ألن الطريق 
للذهاب إىل اجلنة مع طريق احلق، أي دين هللا. ويف هذه األية توجد كلمة 

 شري أبهنا تدل على معىن دين اإلسالم. "يهدي" اليت تؤكد وت

33)  ِ ُۢ بَِ اِصَيتَِهاۚٓ إِنذ َرّب   ُهَو َءاِخُذ
ا ِ ن َدٓابذٍة إَِلذ ۚم  ذ ُٞ ِ  ۡ ِ َوَر ِ َرّب  َذ  ٱ

ُۡت لََعَ إِّن ِ تََوَّكذ
 َٰ ۡسَتقِيم   ِصَرَٰط  لََعَ  ٥٦ م

إين توكلت على هللا ريب وربكم مالك كل شيء واملتصرف فيه، فال 
شيء إال أبمره، وهو القادر على كل شيء، فليس من شيء يِدبُّ على يصيبين 

هذه األرض إال وهللا مالكه، وهو يف سلطانه وتصرفه. إن ريب على صراط 
يف قضائه وشرعه وأمره. جيازي ابحمسن إبحسانه واملسيء  عدلمستقيم، أي 

 10إبساءته.
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 يالسياقيدل على هذا املعىن وعدل.  مبعىن صراطيف هذه اآلية كلمة 
" قبلها الذي يبني هذه األية عن النيب هود ءاخذ بناصيتها" اللغوي وجود كلمة 

ىل دينه. إليه ويدعهم إأيمر قومه منطوقا كلمة استغفار ويتوب  ذيعليه سلم ال
كان  حد من املخلوق احلية واملتحركة والسكة إال إبذن هللا وإذا أوقال هود ال 

ال إبذن هللا. وذكر النافوخ أبن الذي ميسك عليه  إجيمع القوم  لتشق ليه أيتيهم 
   اخلزي. ويدل أبن هللا اخلالق العادل واحلق، وهذا من قدرته وإرادته.

 
ۡ ِِهۡم  (30 َتَِٰت إََِل ٱنلمورِ بِٱِۡذِن َر

لُ نَزۡلَنَُٰو إََِلَۡك ِِلُۡخرَِج ٱنلذاَس ِ َن ٱلُلم
َ
الٓرۚ كَِتٌَٰب أ

 ١يِد ٱۡلَعزِيزِ ٱۡۡلَمِ  ِصَرَٰطِ إََِلَٰ 
 قَ ْوله تَ َعاىَل: }الر{ َمْعَناُه: َأان هللا أرى، َوقيل َمْعَناُه: َأان هللا الرامْحَن.

 َوَقوله: }كتاب أَنزَْلَناُه إِلَْيك{ َمْعَناُه: َهَذا كتاب أَنزَْلَناُه إِلَْيك.
اَلَلة إِ  ىَل اهْلدى، َوَقوله: }لتخرج النااس من الظُُّلَمات ِإىَل النُّور{ َمْعَناُه: من الضا

ميَان َومن الغواية ِإىَل الرشد، َوقيل: من اْلِبْدَعة ِإىَل الّسنة.  َومن اْلكْفر ِإىَل اإْلِ
والظلمة اسوداد اجلو مبَا ميَْنع من اْلَبَصر، والنور: بَ َياض شعاعي حيصل بِِه 

 اإلبصار. قَ ْوله: }إبِِذن َرهبم{ َأي: أِبَْمر َرهبم، َوقيل: بِعلم َرهبم.
رَاط ُهَو َوقَ  ، والعزيز احلميد ُهَو هللا الّدينوله }ِإىَل ِصرَاط اْلَعزِيز احلميد{ الصِّ

تَ َعاىَل. َومعىن اْلَعزِيز: اْلَغاِلب، َومعىن احلميد: ُهَو اْلُمْسَتحق للحمد يف أَفعاله؛ 
َا متفضل َأو َعادل.  10أِلَناُه ِإمنا

دل على هذا املعىن يو دين اإلسالم،مبعىن  صراطيف هذه اآلية كلمة 
" اليت تصرف وجوه القارئني إىل معىن يهدي به هللااللغوي وجود كلمة "  يالسياق

غري مشوه لوجود بيان شايف املذ كور يف التفسري القرآن الذي يوضح اهلاء 
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للضمري "به" مبعىن الكتاب، وابإلضافة إىل ذلك السياق الذي حيتوي على 
 ور تؤيد املعىن املرجو دين اإلسالم.إخراج الناس من الظلمات إىل الن

 
ذ ُمۡسَتقِيٌم  ِصَرٌَٰط قَاَل َهََٰذا   (30  ٤١لََعَ

مثا }قَاَل{ هللا تَ َعاىَل }َهَذا ِصرَاٌط َعَليا ُمْسَتِقيٌم{ كرمي شرِيف َويُ َقال 
على ممر من أطاعك وممر من دخل َمَعك َويُ َقال َهَذا ِصرَاط طَرِيق ُمْسَتِقيم قَائِم 

م َورفع ِبِرَضاُه  ْساَلم َويُ َقال َهَذا ِصرَاط َعلّي رفيع ِإن قَ رَأت ِبَكْسر الالا َوُهَو اإْلِ
 11اْلَباء.

يدل على هذا املعىن و دين اإلسالم. مبعىن  صراطيف هذه اآلية كلمة 
إن هذه األية تشرح يف اآلية السابقة. " املخلصنياللغوي وجود كلمة " يالسياق

دم. ويزينو هم  حلب العامل  واألطفال ويدعوهم يف ألوالد آ لشيطانعن العداء ا
املعصية . ولكن و اهتمام امور الدنيا من اآلخرة حبيث يتعرضوهم  الفجور 

العكس،  ال ينطبق على األشخاص املخلصني ، أي األشخاص الذين مت 
إعطاؤهم توفيق إلطاعة عميع تعليمات وأوامر هللا بسبب اإلخالص واإلميان 

أنفسهم. حىت حيرسهم هللا من االحنرافات الشيطان وحيتفظ هبا واالستقالة يف 
  على الطريق الصحيح لإلسالم.

 
31)  َٰ ء  وَُهَو ََكٌّ لََعَ َٰ ََشۡ ُم ََل َيۡقِدُر لََعَ َٞ بۡ

َ
ٓ أ َحُدُهَما

َ
ُ َ َثٗٗل رذُجلَنۡيِ أ َذ َوََضََب ٱ

ْۡيٍ َهۡل ََۡستَ 
ِت ِِبَ

ۡ
هوم ََل يَ  ِ ۡيَ َما يُوَج 

َ
َُٰو أ َٰ َمۡولَى ُمُر بِٱۡلَعۡدِل وَُهَو لََعَ

ۡ
وِي ُهَو َوَ ن يَ 

ۡسَتقِيم   ِصَرَٰط    ٧٦ م
}َوَضَرَب اَّللاُ َمَثال َرُجَلنْيِ َأَحُدمُهَا أَْبَكُم ال يَ ْقِدُر َعَلى َشْيٍء{ من الكالم 
ألناه ال يَ ْفهم وال يُفهم عنه }وهو َكلٌّ{ ثِْقٌل ووابٌل }على مواله{ صاحبه وقريبه 
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{ ألناه عاجٌز ال يَفهم ما يقال له وال يُفهم }أينما  يوجهه{ يرسله }ال أَيِْت خِبَرْيٍ
عنه }َهْل يستوي هو{ َأْي: هذا األبكم }وَمْن أيمر ابلعدل{ وهو املؤمن أيمر 

مستقيٍم يعين: ابألبكم ُأيبا  دين  بتوجيد هللا سبحانه }وهو على صراط مستقيم{ 
 11ه كان يؤذيهم وَمن أيمر ابلعدل.بن خلف وكان كالًّ على قومه ألنا 

حتتوي هذه اآلية على اثنني من األمثال ختتلف متاما عن بعضها بعض. 
املثل األول هم كتم ال يعطي فضيلة واحدة لسيدة. حني أن الثاين هو الذي 

يدل ويستمر يف املطالبة ابلعدالة. كلمة صراط يف هذه اآلية مبعىن دين اإلسالم، 
، ترتبط كلمة " قبلهاأيمر ابلعدلاللغوي وجود كلمة " يسياقعلى هذا املعىن ال

العدل ارتباطا وثيقا ابلفضيلة. حىت أن الشخص الذي يواصل تطبيق مفهوم 
العدالة يف حياته قد أدار الشريعة اإلسالمية. لذلك، معىن صراط يف هذه اآلية 

 وعالقتها بكلمة عادلة كدين اإلسالمي.
 

 
ۡنُعِموِۚ  (31

َ
ِ َُٰو إََِلَٰ َشاكِٗرا َل  َُٰو َوَهَدى ۡسَتقِيم   ِصَرَٰط  ٱۡجَتبَى  ١٢١ م

}َشاِكرًا ألَنْ ُعِمِه{ أي مقدرًا ألنعم هللا تعاىل عليه. وأوىل هذه األنعم: 
اإلسالم }اْجتَ َباُه{ اختاره مواله واصطفاه }َوَهَداُه ِإىَل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم{ طريق 

 66اإلسالم.قومي؛ وهو 

يدل على هذا املعىن و طريق ذاته. مبعىن  طصرايف هذه اآلية كلمة 
" قبلها، حيث تعين كلمة اخلري، ضمري ُه إىل وهدهاللغوي وجود كلمة " يالسياق

النيب هللا إبراهيم يف اآلية السابقة. مث كلمة "شكرا" يف بداية اآلية تشري إىل أن 
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هنا يتعلق  اطصر النيب الذي كان ممتًنا لربكات هللا حىت أعطاه هللا تعليمات. معىن 
 ابلتعليمات املعطاة للنيب إبراهيم وهو دين حنيف.

 

ۡم فَٱۡعُبُدوهُۚ َهََٰذا   (31 ُٞ ۡم ِ َوَر َ َرّب  َذ ۡسَتقِيَم  ِصَرََٰط ِإَونذ ٱ  ٣٦ م
{ خالقي ورازقي }َوَربُُّكْم{ خالقكم ورازقكم }فاعبدوه{  }َوِإنا هللا{ ُهَو }َريبِّ

آمرُكم ِبِه }ِصرَاٌط مُّْسَتِقيٌم{ دين قَائِم يرضاه َوُهَو  وحدوه }َهَذا{ الت اْوِحيد الاِذي
م  11.اإل  س ال 

يدل على هذا املعىن و دين اإلسالم. مبعىن  صراطيف هذه اآلية كلمة 
اللغوي وجود كلمة "فاعبدوه" قبلها. يوجد ضمري ُه الذي يعود إىل   يالسياق

عىن التوحيد، وهو عبادة هللا كلمة َريبِّ )هللا(، وهكذا حتتوي كلمة فاعبدوه على م
هنا  صراطوفًقا ملا مت شرحه يف تفسري اجلاللني. لذلك يصبح من الواضح هنا أن 

 ، وهي اإلسالم.يهي طريق احلقيق
 

 
ۡهِدَك  (31

َ
تَِك فَٱتذبِۡعِِنٓ أ

ۡ
بَِت إِّن ِ قَۡد َجآَءِّن ِ َن ٱۡلعِۡلِم َ ا لَۡم يَ 

َ
أ َٰٗطاَيَٰٓ ا  ِصَر  ٤٣َسوِي ٗ

يّنِ َقْد َجآَءين{ من هللا }ِمَن اْلعلم{ اْلبَ َيان }َما مل أيتك{ مامل }اَي أََبت إِ 
جيىء إِلَْيك َأن من عبد غري هللا يعذبه هللا تَ َعاىَل ابلناار }فاتبعين{ يف دين هللا 

م}أَْهِدَك ِصرَاطاً َسِوايًّ{ أدلك ِإىَل طَرِيق عدل قَائِم يرضاه َوُهَو   10.اإل  س ال 
يدل على و (Agama Islam)لمة صراط مبعىن دين اإلسالم يف هذه اآلية ك

ايء املتكّلم، أي دعوة  ، يوجدقبلها فاتبعين"اللغوي وجود كلمة " يهذا املعىن السياق
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العلوم الذي أعطاها هللا للنيب إبراهيم، فإن  ألنمن النيب إبراهيم إىل أبيه التباعه. 
 لطريق الصحيح، وهي دين حنيف.  هذه العلوم )املعرفة( هي ما سيجلب والده إىل ا

 
ۡصَحَُٰب   (30

َ
ْۖۡ فََسَتۡعلَُموَن َ ۡن أ ۡذُصوا ۡ َِص َفََتَ ََتَ َ  م َرَٰطِ قُۡل َُك  ِ وِي ِ َوَ ِن  ٱلص  ٱلسذ

 ١٣٥ٱۡهَتَدىَٰ 
قَ ْوله تَ َعاىَل: }قل كل مرتبص{ ُرِوَي َأن اْلُمْشركني َقاُلوا: نرتبص مبَُحمد 

ْهر، فَِإذا َماَت ختل صنا، َفأْنزل هللا تَ َعاىَل َهِذه اآْليَة }قل كل مرتبص{ حوادث الدا
 َأي: منتظر.

 َوَقوله: }فرتبصوا{ َأي: فانتظروا.
رَاط السوي{ يف الشاذ: " من َأْصَحاب  َوَقوله: }فستعلمون من َأْصَحاب الصِّ
رَاط  رَاط السوى " على وزن فُعلى، َواْلَمْعُروف: " السوى ". َومعىن الصِّ الصِّ

 الّدين القومي. السوى:
 11َوَقوله }َومن اْهَتَدى{ َأي: من هدى ورشد، واملهتدون حَنن أم أَنْ ُتم؟.

يدل على هذا املعىن و دين القومي. مبعىن  صراط يف هذه اآلية كلمة
يف اآلية السابقة، وهي األسف من بين  "ولولاللغوي وجود كلمة " يالسياق

ارسل إليهم الرسول، بينما يزعمون أن إسرائيل الذين انتهكوا قواعد هللا بعد أن 
هللا مل يرسل رسال إليهم. ويف األايت التالية يوجد كلمة فستعلمون، حيث أعطى 
هللا جوااب من خالل النيب حممد، لألشخاص الذين مل يتبعوا تعاليم النيب الذي 

 أرسل. كانت التعاليم دينا مستقيما، الذي تؤكده كلمة اهتدى بعد ذلك.
ْسَتقِيٍْم ِإَونذَك  (31 اٍط  م  73َِلَْدُعوُْهْم إََِل ِِصَ

د }لََتْدُعوُهْم ِإىَل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم{ دين قَائِم يرضاه َوُهَو   }َوِإناَك{ اَي حُمَما
ْساَلم.  13اإْلِ
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يدل على هذا املعىن و، يف هذه اآلية كلمة صراط مبعىن دين اإلسالم
الذي يدل على هم هنا ضمري  ." قبلهالتدعوهماللغوي وجود كلمة " يالسياق

الذي يشري إىل الكفار، أي أهل النيب حممد الذين ينكسرون. من الواضح أن 
سريات تعين الدين اإلسالم، ألن أمر هللا للنيب حممد هو دعوهتم إىل اعتناق 

 اإلسالم.

ِيَن ََل يُۡؤِ ُ وَن بِٱٓأۡلِخَرةِ َعِن  (02 َرَٰطِ ِإَونذ ٱَّلذ ِ  ٧٤لََنَِٰكُبوَن  ٱلص 
رَاط{ } َوَأن الاذين اَل يُؤمُنوَن اِبآلِخَرة{ اِبْلبَ ْعِث بعد اْلَمْوت }َعِن الصِّ

 13هللا }لََناِكُبوَن{ مائلون. دينَعن 

يدل على هذا املعىن و ،هذه اآلية كلمة صراط مبعىن دين اإلسالم 
يدل على حيث ال يؤمن أولئك ، " قبلهااباألخرةاللغوي وجود كلمة " يالسياق

احنرافًا عن يؤمنون هبا يف اآلجرة، يؤمنون أن هناك يوًما أخريًا، بينما ال  الذين ال
 اإلسالم.

ۡ َِك ُهَو ٱۡۡلَقذ َوَيۡهِدٓي إََِلَٰ  (03 نزَِل إََِلَۡك ِ ن رذ
ُ
ِٓي أ ْ ٱۡلعِۡلَم ٱَّلذ وتُوا

ُ
ِيَن أ َوَيَرى ٱَّلذ

 ٦ٱۡلَعزِيزِ ٱۡۡلَِميِد  ِصَرَٰطِ 
أي ويعلم }الذين أُوُتوْا العلم{  }َويَ َرى{ يف موضع الرفع ابالستئناف

يعين أصحاب رسول هللا صى ل ومن بطأ أعقاهبم من أمته أو علماء أهل 
الكتاب الذين أسلموا كعبد هللا بن سالم وأصحابه واملفعول األول لريى }الذى 
أُنزَِل إِلَْيَك ِمن راّبَك{ يعين القرآن }هو احلق{ أى الصدق وهو فضل واحلق 

يف موضع النصب معطوف على ليجزى وليعلم أولو العلم عند  مفعول اثٍن أو
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جمئ الساعة أنه احلق علما ال يزاد غليه يف اإليقان }َويَ ْهِدى{ هللا أو الذي أنزل 
 10هللا.دين إليك }إىل ِصرَاِط العزيز احلميد{ وهو 

هذا املعىن  يدل علىو، يف هذه اآلية كلمة صراط مبعىن دين اإلسالم
وهو شيء أرسل إىل النيب حممد ، " قبلها"أنزل إليكوجود كلمة  اللغوي يالسياق

 يف شكل القرآن، حيث يصبح دلياًل على دين هللا.

00)  َٰ ۡسَتقِيم   ِصَرَٰط  لََعَ  ٤ م
م.}على ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم{ اَثبت على دين قَائِم يرضاه َوُهَو   73اإل  س ال 

على هذا املعىن يدل و . يف هذه اآلية كلمة صراط مبعىن دين اإلسالم
يف اآلية السابقة، وهذا يعين أن رسول هللا  "املرسلنياللغوي وجود كلمة " يالسياق

ابإلضافة إىل أنه يف اآلية السابقة، كانت و جيلب الناس إىل التعليم الصحيح, 
 صراط هنا يناسب تعاليم لذالك كلمةغة قسم مع كلمة والقرآن، يهناك أيضًا ص

 اإلسالم. دين

ِن ٱ  (00
َ
ۡسَتقِيَم  ِصَرََٰط ۡعُبُدوِِنۚ َهََٰذا َوأ  ٦١ م

ْوِحيد الاِذي أَمرتُكم }ِصرَاٌط مُّْسَتِقيٌم{  دين }َوَأِن اعبدوين{ وحدوين }َهَذا{ الت ا
 11ُمْسَتِقيم. حق

يشتمل حمتوى هذه اآلية على شيء مشرتك مع اآلية السابقة اليت 
إلسالم، وهذا يشري تتحدث عن وحدة هللا. كلمة صراط هنا مبعين أيًضا دين ا

يف هذه اآلية هو أهل النيب السياق إىل كلمة "اعبدوين" اليت هي أمر هللا بعبده )
 آدم( لعبادة نفسه. هذا التوحيد هو العنصر الرئيسي يف التعاليم اإلسالمية.
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ۡعُي ِِهۡم فَٱۡستََبُقواْ  (01

َ
َٰٓ أ آُء لََطَمۡسَ ا لََعَ َِ َ ََٰط َولَۡو ن َر ِ َٰ ُيۡبِصُ  ٱلص  ّنذ

َ
 ٦٦وَن فَأ

}َوَلْو َنَشآُء َلَطَمْسَنا َعَلى أَْعيُِنِهْم{ أعميناها يف الدنيا }فَاْستَ بَ ُقواْ 
رَاَط{ ابتدروا  الشر والكفر }َفَأىنا يُ ْبِصُروَن{ فكيف يبصرون؛ بعد أن  طريقالصِّ

أعميناهم؟ ولكنا لعدلنا ورمحتنا: هديناهم الطريق، وأوضحنا هلم السبيل }فَ َعُمواْ 
ا مَثُوُد فَ َهَديْ َناُهْم َوَصمُّ  وْا{ قال تعاىل }َوأَما وْا مُثا اَتَب اَّللاُ َعَلْيِهْم مُثا َعُموْا َوَصمُّ

فَاْسَتَحبُّوْا اْلَعَمى َعَلى اهْلَُدى{ أو املراد }َلَطَمْسَنا َعَلى أَْعيُِنِهْم{ أعميناها يف 
 11اآلخرة؛ كما أخرسنا ألسنتهم.

يدل على هذا املعىن و طريق ذاته. عىن مب صراط يف هذه اآلية كلمة
يف بداية اآلية يدالن على  و "أعيوهنم""لطمسنا" تنياللغوي وجود كلم يالسياق

معىن الطريق، فهذه طريقة مادية )غري جمردة(. وإىل جانب ذلك يف هناية اآلية 
هناك كلمة  يبصرون اليت ترتبط ب "العيون". أي كل شيئ ما ميكن رؤيته ابلعني 

 كائن احلقيقي، وابلتايل فإن صراط يف هذه اآلية له معىن صراط الفعلي.هو  
 

ِ فَٱۡهُدوُهۡم إََِل   (01 َذ  ٢٣ٱۡۡلَِحيِم  َٰٰ ِصَرَٰطِ ِ ن ُدوِن ٱ
}ِمن ُدوِن هللا{ أي األصنام }فاهدوهم{ دلوهم عن األصمعي هديته يف 

 11النار. طريقالدين هدًى ويف الطريق هداية }إىل صراط اجلحيم{ 
يدل على هذا املعىن وطريق ذاته، ه اآلية كلمة صراط مبعىن يف هذ

. طريق هنا جتريدي، يعين طريق " قبلهامن دون هللااللغوي وجود كلمة " يالسياق
إىل اجلحيم. هه اآلية هلا عالقة وثيقة مع األية السابقة حيث أمر هللا املالئكة 

ية هناك كلمة من دون هللا. جبمع املخالفني والتماثيل اليت يعبدوهنا. يف بداية اال

                                                           

 .113ه (،  3000)مصر: املطبعة املصرية ومكتبتها،  أوضح التفاسريد اللطيف، حممد حممد عب 75 

 .303ه(،  3131،  دار الكلم الطيب: بريوت) تفسري النسفي، أبو الربكات عبد هللا 76 



10 
 

  
 

أيمر هللا املالئكة إبظهر اجتاه اجلحيم ألولئك الذين يعبدون إىل جانب هللا. هذا 
 هو الرد على املخالفني.

َرََٰط وََهَديَۡنَُٰهَما  (01 ِ  ١١٨ٱلُۡمۡسَتقِيَم  ٱلص 
رَاط اْلُمْسَتقيم{ يُرِيد: القومي الّدين  }وهدينامها{ يُرِيد: أرشدانمها }الصِّ

 11اِضح.اْلوَ 
يدل على هذا املعىن و، القوميدين يف هذه اآلية كلمة صراط مبعىن   

" قبلها الذي يدل ضمريمها، تعود إىل وهدي همااللغوي وجود كلمة " يالسياق
النيب موسى وهارون. ضمري "ان" يعود إىل هللا. هذه اآلية هي واحدة من 

اآلية السابقة، حول قصة   االمتيازات اليت منحها هللا لكليهما، أي استمرارها يف
كل منهما. حبيث أعطى هللا هلم تعليمات. يف هذه احلالة، تكون التعليمات يف 

 الطريق الصحيح، وهذا هو الدين احلنيف. 
 

01)  َٰ  ََل ََتَۡفۖۡ َخۡصَماِن َبََغَٰ َبۡعُضَ ا لََعَ
ْ َٰ َداوُۥَد َفَفِزَع ِ ۡ ُهۡمۖۡ قَالُوا ْ لََعَ إِۡذ َدَخلُوا

م بَ  ُٞ ِطۡط َوٱۡهِدنَآ إََِلَٰ َسَوآءِ َبۡعض  فَٱۡح ِۡ ُ ِ َوََل ت َرَٰطِ ۡيَ َ ا بِٱۡۡلَق  ِ  ٢٢ ٱلص 
}فَ َفزَِع{ لتسورهم من غري ابب، أو إلتياهنم يف غري وقت جلوسه للنظر 
{ ابلعدل }ُتْشِطْط{ مِتل، أو جَتُر، أو تسرف. مأخوذ من البعد شطت  }اِبحلَْقِّ

 عدلصِّرَاِط{ أرشدان إىل قصد احلق، أو الدار بُعدت، أو من اإلفراط }َسَوآِء ال
 10القضاء.

 ييدل على هذا املعىن السياقو ،يف هذه اآلية كلمة صراط مبعىن عدل
اللغوي وجود كلمة "احلق" و "ال تشطط" قبلها الذي يدل على حيث تدور 
هذه اآلية حول صنع القرار، وعندما واجه النيب داود مع شخصني من يبحث 
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ل قراره سيكون مشكلتهم. لذا فإن النيب داود هنا مطلوب عن احلقيقة من خال
أن يكون عاداًل، لذا فإن الصراط هنا ال تفسر ابلضبط الطريقة، ولكنها تفسر 

  على حنو أدق على أهنا العدالة / احلقيقة.

ٓ إََِلَۡك  (00 وَۡحۡيَ ا
َ
ۚ َ ا ُك َت تَۡدرِي َ ا ٱۡلِكَتَُٰب وَ  ُروٗحاَوَكَذَٰلَِك أ ۡمرِنَا

َ
ِۡن أ ََل   

ۚ ِإَونذَك َِلَۡهِدٓي  آُء ِ ۡن ِعَبادِنَا َِ ذ ن َجَعۡلَنَُٰو نُوٗرا نذۡهِدي بِوِۦ َ ن ن ِٞ يَتَُٰن َوَلَٰ ٱۡۡلِ
ۡسَتقِيم   َٰٰ ِصَرَٰط  إََِل   ٥٢ م

}وكذلك{ وكما أوحينا إىل سائر الرُّسل }أوحينا إليك روحًا{ ما حييا 
َأْي: ِفْعِلنا يف الوحي إليك  به اخللق َأْي: يهتدون به وهو القرآن }من أمران{ :

}ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان{ قبل الوحي ويعين ابإلميان شرائعه 
ومعامله }ولكن جعلناه{ جعلنا الكتاب }نورًا{ وقوله: }وإنك لتهدي{ بوحينا 

 11.اإلسالمإليك }إىل صراط مستقيم{ يعين 
على هذا املعىن يدل و .  ،يف هذه اآلية كلمة صراط مبعىن دين اإلسالم

اللغوي وجود كلمة "روحاً" قبلها، مث وجود كلمة كتاب )القرآن(، و  يالسياق
رتبط ارتباطا وثيقا كلمة دين اإلسالم. ألن الوحي يف شكل القرآن تنوران. حيث 

 الذي يعطي النور على طريق احلق، هو دين اإلسالم.
 
 
 
 

َٰ  ِصَرَٰطِ  (01 َتََٰو ِي ََلُۥ َ ا ِ  ٱلسذ ِ ٱَّلذ َذ ِ تَِصُْي ٱ َذ ََلٓ إََِل ٱ
َ
ۡرِضَ أ

َ
ِت َوَ ا ِ  ٱَۡل

ُموُر 
ُ
 ٥٣ٱَۡل
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َماَوات َوَما يف اأَلْرض{ من  دين}ِصرَاِط هللا{  هللا }الاِذي لَُه َما يف السا
اخْللق }َأاَل ِإىَل هللا َتِصرُي اأْلُُمور{ عواقب اأْلُُمور ىف اآْلِخَرة تصري ِإىَل احلَِْكيم 

 03اْلملك

يدل  (Agama Islam)ذه اآلية كلمة صراط مبعىن دين اإلسالم يف ه
على هذا املعىن السياق اللغوي الذي حيتوي هذه الكلمة وهو وجود كلمة 

هنا هو تفسري للكلمة صراط يف اآلية   "روحا" يف اآلية قبلها، ألن صراط
على السابقة. صراط هنا مبعين طريًقا يربط بني هللا وخلقه )كل ما يف السماء و 

 األرض(.

03)  َٰ وِِحَ إََِلَۡكۖۡ إِنذَك لََعَ
ُ
ِٓي أ ۡسَتقِيم   ِصَرَٰط  فَٱۡسَتۡمِسۡك بِٱَّلذ  ٤٣ م

}فَاْسَتْمسك اِبلاِذي أُوِحي إِلَْيك{ اْلُقْرآن }ِإناَك َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم{ 
مَوُهَو   03.اإل  س ال 

ا املعىن يدل على هذو . ، دين اإلسالميف هذه اآلية كلمة صراط مبعىن 
اللغوي وجود كلمة "أُوِحَي" قبلها، يعين القرآن. وهناك كلمات  يالسياق

فَاسَتمِسك مبعين الصمود، لذا فإن الصراط هنا ترمز إىل اإلسالم، ألن أمر هللا 
 هو التمسك ابلقرآن. 

 
نذ بَِها َوٱتذبُِعوِنۚ َهََٰذا   (03 اَعِة فََٗل َتۡمََتُ ۡسَتقِيَم  َط ِصَرَٰ ِإَونذُوۥ لَعِۡلَم ل ِلسذ  ٦١ م

}َوإناُه لعلم للساعة{ َرَجَع ِإىَل ذكر ِعيَسى، قَاَل قَ َتاَدة: يَ ْعيِن: نُزول 
 ِعيَسى }َفال مترتن هبَا{ اَل تشكن ِفيَها.
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قَاَل حممٌد: قَ ْوله: }لعلم للساعة{ يف ِقرَاَءة من قَ رََأ ِبَكْسر اْلعني، اْلَمْعىن: نُ ُزوله؛ 
 اَعة.يُ ْعَلم ِبِه قرب السا 

ْساَلم.  00قَ ْوله }َواتاِبُعوِن َهَذا ِصرَاط ُمْسَتِقيم{ َوُهَو اإْلِ

يدل على هذا املعىن و. دين اإلسالميف هذه اآلية كلمة صراط مبعىن 
الذي يدل هذه الكلمة على ايء ، اللغوي وجود كلمة "واتبعون" قبلها يالسياق

أن  اليت يتبعها، يعين واتبعون، هي كلمة هللا وحبيث تكون كلمةمتكلم املهملة. 
، عن قدوم النيب عيسى قبل يوم القيامة. كما يوجد ضمري قيلوتصديق ما  تتبع

نه يف بداية اآلية اليت تشري إىل النيب عيسى. حبيث حتتوي اآلية هنا أه يف كلمة 
أيًضا على معىن الوحدة، لذا فهي مناسبة جًدا إذا مت تفسري الصراط هنا كدين 

 اإلسالم.

ۡم فَٱۡعُبُدوهُۚ َهََٰذا  إِنذ   (00 ُٞ ۡم ِ َوَر َ ُهَو َرّب  َذ ََٰط ٱ ۡسَتقِيَم  ِصَر  ٦٤ م
{ خالقي }َوَربُُّكْم{ خالقكم }فاعبدوه{ فوحدوه  }ِإنا هللا ُهَو َريبِّ

ْوِحيد }ِصرَاٌط مُّْسَتِقيٌم{  00دين قَائِم يرضاه. }َهَذا{ الت ا

ل على هذا املعىن يدو .دين اإلسالميف هذه اآلية كلمة صراط مبعىن 
 يف هذه الكلمة هناك يتال، و " قبلهافاعبدوهاللغوي وجود كلمة " يالسياق

رجع إىل كلمة ريب )هللا(، وهكذا حتتوي كلمة فاعبدوه على معىن اليت تضمري ُه 
يف تفسري ابن عباس. لذلك يصبح من ما أوضح  عبادة هللا وفًقا أيالتوحيد، 

 حلقيقة، وهي دين اإلسالم.الواضح أن الصراط هنا هي طريق ا
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00)  َٰ ن َيۡمِِش َسوِيًّا لََعَ  ذ
َ
ۡهَدىَٰٓ أ

َ
َٰ وَۡجِهوِۦٓ أ َفَمن َيۡمِِش ُ ِكبًّا لََعَ

َ
ۡسَتقِيم   ِصَرَٰط  أ  م
٢٢ 

}أََفَمن مَيِْشي ُمِكّبًا َعَلى َوْجِهِه{ ساقطًا على وجهه؛ يتعثر يف كل 
للكافر. أي أهذا الذي  خطوة؛ ملا هو فيه من الظالم. وهو مثل ضربه هللا تعاىل

ميشي مكبًا على وجهه؛ يتعثر يف ظلمات الكفر واجلهل }أَْهَدى أَمان مَيِْشي 
َسِوايًّ{ مستواًي معتداًل؛ يرى بنور هللا، ونور اإلميان }َعَلى ِصرَاٍط{ طريق 

ميشي ». وهو مثل ضربه هللا تعاىل للمؤمن. فالكافر اإلسالم}مُّْسَتِقيٍم{ وهو 
 01.«ميشي سوايً على صراط مستقيم»واملؤمن « جههمكباً على و 

 ييدل على هذا املعىن السياقو .دين اإلسالميف هذه اآلية كلمة صراط مبعىن 
قبلها تبني هذه األية األمثلة للكافرين و املؤمنني و  أهدى"اللغوي وجود كلمة "

ألهنم   البيان من منهم يهرز اهلداية؟  أ من الكافرين الضاللة اليت تقلب القلب
احلق عندها الباطل و ابلعكس، أو املؤمنون الذين يعمل و يعلم. لذلك قد 

 يعرتف الفريقة بني مها مبن يهدي و من مل يهدي به.

  معىن كلمة طريق .9

فهو كما املكية على ضوء النظرية السياقية  اآلايتيف أما حتليل معىن كلمة طريق 
 : يلي

وَۡحۡيَ آ إََِلَٰ ُموَسَٰٓ  (3
َ
ۡۡسِ بِعَِبادِي فَٱَۡضِۡب لَُهۡم  َولََقۡد أ

َ
ۡن أ
َ
ِ  ٱۡۡلَۡحرِ يَبَٗسا َلذ َطرِيٗقا أ
 ٧٧تََخَُٰف َدَرٗٗك َوََل ََتَِۡشَٰ 

}فَاْضِرْب هَلُْم طَرِيًقا يف اْلَبْحِر يبسا{ قَاَل احلََْسُن: َأاَتُه ِجرْبِيُل َعَلى فَ َرٍس؛ 
 .ط ر يًقا ي  ب ًسا َفَأَمَرُه َفَضَرَب اْلَبْحَر ِبَعَصاُه، َفَصارَ 

                                                           

 .133ه(، 3111، املطبعة املصرية ومكتبتها، )مصرية: أوضح التفاسري ،لطيف بن اخلطيبحممد حممد عبد ال 84 
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ٌد: يَ ْعيِن: َذا يَ َبٍس.  قَاَل حُمَما
 01.ط ر يق  ، ِلُكلِّ ِسْبٍط ط ر يًقاقَاَل حَيْىَي: بَ َلَغيِن أَناُه َصاَر اثْ ىَن َعْشَر 

يدل على هذا املعىن و طريق ذاته. مبعىن  طريقيف هذه اآلية كلمة 
مبعىن "اجعل"، حيث هنا "اضرب" . " قبلهااضرباللغوي وجود كلمة " يالسياق

هي و يبسا كلمة   ودليل آخر وجود أن هللا أيمر عيسى أن يصري الطريق لقومه، 
 واحلالة من صفة "الطريق" يعىن اجلافة. لذلك من الواضح أن معىن "الطريق" ه

 .الكائن بصفته الطبيعة اجلافة 
 

ۡ َثلُُهۡم  (0
َ
ۡعلَُم بَِما َيُقولُوَن إِۡذ َيُقوُل أ

َ
ُۡن أ ِثُۡتۡم إَِلذ يَۡوٗ ا  ة  َطرِيقَ َّنذ  ١٠٤إِن ۡلذ

}حَنُْن َأْعَلم مبَا يَ ُقوُلوَن{ يف َذِلَك َأْي لَْيَس َكَما قَاُلوا }إْذ يَ ُقول أَْمثَلهْم{ 
ا ِلَما  أ ع د هلم   نْ َيا ِجدًّ }طَرِيَقة{ ِفيِه }إْن لَِبثْ ُتْم إالا يَ ْوًما{ َيْسَتِقلُّوَن لُْبثهْم يف الدُّ

 01ُه يف اآْلِخرَة ِمْن أَْهَواهلَا.يُ َعايُِنونَ 
يدل على هذا املعىن و طريق ذاته. مبعىن  طريقيف هذه اآلية كلمة 

 يبني هذه األية أن حياة الدنياقبلها الذي " أعلم"اللغوي وجود كلمة  يالسياق
ذلك  قا فيه شدة الفظيعةزر جه يومئذ ستجمع املذنبني اليوم القيامة بو حلظة و 

 عدليقول كم مدة تعيش يف الدنيا فأجب ممن أكالم بينهم و اليوم. ويهس ال
امة متعمقة، وامهل الوقت منهم أنه معيش اليوم الواحد. املقصود تلك العبارة ند

 د.تعد مما يستفيد هلم حىت أييت هلم اليوم فيه التهديفروطا وويبمرورا و 
 

نزَِل ِ نُۢ  (0
ُ
ٗقا ل َِما َبنۡيَ يََديۡوِ َيۡهِدٓي  قَالُواْ تََٰيََٰقۡوَ َ آ إِنذا َسِمۡعَ ا كَِتَٰب ا أ ِ َبۡعِد ُموَسَٰ ُمَصد 

ِ ِإَوََلَٰ  ۡستَقِيم   َطرِيق  إََِل ٱۡۡلَق   ٣٠ م

                                                           

 .303(، 3100)مصر: الفاروق احلديثة،  تفسري القرآن العزيزأبو عبد هللا حممد،  01 
 .131)القاهرة: دار احلديث، دون السنة(، تفسري اجلاللني جالل الدين حممد،  86 
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ْعنا ِكتااًب أُْنزَِل ِمْن بَ ْعِد ُموسى ُمَصدِّقًا قال عطاء:   قاُلوا اي قَ ْوَمنا ِإانا مسَِ
عْ  نا ِكتااًب أُْنزَِل ِمْن بَ ْعِد ُموسى كان دينهم اليهودية ولذلك قاُلوا اي قَ ْوَمنا ِإانا مسَِ

ُمَصدِّقًا ِلما بَ نْيَ َيَدْيِه يعين من الكتب اإلهلية املنزلة من السماء وذلك أن كتب 
األنبياء كانت مشتملة على الدعوة إىل التوحيد وتصديق األنبياء واإلميان ابملعاد 

صّلى هللا عليه واحلشر والنشر وجاء هذا الكتاب وهو القرآن املنزل على حممد 
وسّلم كذلك فذلك هو تصديقه ملا بني يديه من الكتب يَ ْهِدي ِإىَل احلَْقِّ َوِإىل 

ويهدي إىل طريق  دين اإلسالمطَرِيٍق ُمْسَتِقيٍم يعين: يهدي إىل دين احلق وهو 
 01اجلنة اي قَ ْوَمنا َأِجيُبوا داِعَي.

هذا املعىن يدل على و دين اإلسالم.مبعىن  طريقيف هذه اآلية كلمة 
ودليل "، لقرانمبعىن "ا كتااب  هنا . " قبلهاكتاابوجود كلمة " اللغوي  يالسياق

"يهدي إىل احلق" يعين يهديهم الكتاب إىل الطريق احلقيقي.  كلمة  آخر وجود 
 . دين اإلسالم ولذلك من الواضح أن معىن "الطريق" ه

َٰلَِكۖۡ  (1 َٰلُِحوَن َوِ  ذا ُدوَن َذ نذا ِ  ذا ٱلصذ
َ
 ١١قَِدٗدا  َطَرآئِقَ ُك ذا  َوأ

احِلُوَن{ بَ ْعد اْسِتَماع اْلُقْرآن }َوِمناا ُدون َذِلَك{ َأْي قَ ْوم َغرْي  }َوَأانا ِمناا الصا
 00خُمَْتِلِفنَي ُمْسِلِمنَي وََكاِفرِيَن. ف ر قًاَصاحِلِنَي }ُكناا طَرَاِئق ِقَدًدا{ 
يدل على هذا املعىن و عة. فرقا/ اجملمو مبعىن  طريقيف هذه اآلية كلمة 

معىن الكلمة حيث . وعمعه "القدة"بعدها. اللغوي وجود كلمة "قددا"  يالسياق
ولكن هذه اآلية توجه شرحها جملموعة . آراء خمتلفةهي جمموعة من الناس لديهم 

اجلىن الذين لديهم وجهات نظر خمتلفة. كما هو موضح يف بداية األية أن اجلن 

                                                           

 .301(، 3131)بريوت: دار الكتب العلمية، أويل يف معاين التنزيل لباب التعالء الدين علي،  01 
 .113تفسري اجلاللني، جالل الدين حممد،  88 



11 
 

  
 

من اجملموعة الصاحلني واجملموعة الكافرين،  لذلك تكون معىن له جمموعتان، ومها 
 "الطريق" مبجموعة.

ْن لذوِ ٱۡسَتَقَُٰمواْ لََعَ  (1
َ
رِيَقةِ َوأ آء  َغَدٗقا  ٱلطذ ۡسَقۡيَنَُٰهم  ذ

َ
  ١٦ََل

َفة ِمْن الثاِقيَلة َوامْسَها حَمُْذوف َأْي  قال تعاىل يف كفار مكة }َوِإْن{ خُمَفا
 َو َمْعطُوف َعَلى أَناُه اْسَتَمَع }َلْو اْستَ َقاُموا َعَلى الطارِيَقة{ َأْي طَرِيَقةَوأَن اُهْم َوهُ 
م َناُهْم ماء غدقا{ كثريا من السماء وذلك بعد ما رُِفَع اْلَمطَر  اإل  س ال  }أَلَْسَقي ْ

ُهْم َسْبع ِسِننَي.  01َعن ْ
عىن يدل على هذا املودين اإلسالم، مبعىن  طريقيف هذه اآلية كلمة 

تعين شيئ احلسن لذلك عندما . اللغوي وجود كلمة "استقاموا" قبلها يالسياق
تضاف بكلمة "الطريق" تكون معىن "صراط املستقيم أي وهي الدين اإلسالم. 
مث يف هناية اآلية هناك كلمة "ماء غدقا" اليت أتخذ شكال من النعمة كبري إذا 

 استمرت يف التمسك هبذا الصراط ، أي اإلسالم.

ولتسهيل الفهم عن معاين كلميت "الصراط" و"طريق" السياقية اللغوية يف القرآن 
 الكرمي، قدم الباحث اجلدول اآليت:

 أنواع معاين كلمة صراط .0
 (Agama Islam) كلمة "صراط" اليت تدل على معىن دين اإل سالم (0

 السياق املعىن السورة اآلية الرقم
 ىيدل على اهلد دين اإلسالم الفاحتة 1 3
 يدل على العمل الصاحل دين اإلسالم الفاحتة 1 0
 يدل على اإلنكار عن آايت هللا دين اإلسالم اَلنعام 01 0

                                                           

 .100)القاهرة: دار احلديث، دون السنة(، تفسري اجلاللني جالل الدين حممد،  89 
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 يدل على العمل الصاحل دين اإلسالم اَلنعام 01 1
 يدل اجلزاء على املؤمنني دين اإلسالم اَلنعام 301 1
 يدل على األمر هللا ليتقي دين اإلسالم اَلنعام 310 1
 يدل على الصدق دين اإلسالم اَلنعام 313 1
 يدل على اإلنكار عن األمر هللا دين اإلسالم اَلعرف 31 0
 يدل على الطاعة إىل هللا دين اإلسالم يونس 01 1

 يدل على وحي هللا دين اإلسالم ابرهيم 3 33
 يدل على اإلنكار عن األمر هللا دين اإلسالم اۡلجر 13 33
 يدل على املشرك سالمدين اإل انلحل 11 30
 يدل على الشاكرين إىل هللا دين اإلسالم انلحل 303 30
 يدل على اإلنكار عن اخللق دين اإلسالم مريم 01 31
 يدل على اإلنكار عن األمر هللا دين اإلسالم مريم 10 31
 يدل على أحكام هللا عدل طو 301 31
 األمر هللا يدل على اإلنكار عن دين اإلسالم المؤ  ون 10 31
 يدل على اإلنكار عن األمر هللا دين اإلسالم المؤ  ون 11 30
 يدل على وحي هللا دين اإلسالم سب  1 31
 يدل على اإلنكار عن األمر هللا دين اإلسالم َس 1 03
 يدل على اإلنكار عن األمر هللا دين اإلسالم َس 13 03
 يدل على وحي هللا دين اإلسالم الصافات 330 00
 يدل على وحي هللا دين اإلسالم الِورى 10 00
 يدل على وحي هللا دين اإلسالم الِورى 10 01
 يدل على إعتقاد إىل وحي هللا دين اإلسالم الزخرف 10 01
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 يدل على الصدق دين اإلسالم الزخرف 13 01
 يدل على الصدق دين اإلسالم الزخرف 11 01
 دايةيدل على اهل دين اإلسالم امللك 00 00

 (Keadilan) كلمة "صراط" اليت تدل على معىن عدل (9

 السياق املعىن السورة اآلية الرقم
 يدل على القدرة هللا عدل هود 11 3
 يدل على القرار احلق عدل ص 00 0

 

 (Jalan) اليت تدل على معىن طريق كلمة "صراط" (3

 السياق املعىن السورة اآلية الرقم
 النهبيدل على  طريق األعراف 01 3
 يدل على عذاب هللا طريق َس 11 0
 يدل على عذاب هللا طريق الصافات 00 0

 
 أنواع معاين كلمة طريق .9

 (Agama Islamِ  ) كلمة "طريق" اليت تدل على معىن اإل سالم (0

 السياق املعىن السورة اآلية الرقم
 يدل على اإلنكار عن احلق دين اإِلسالم اۡلن 31 3
 يدل على وحي هللا المدين اإلس اَلحقاف 03 0
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 (Jalan)  كلمة "طريق" اليت تدل على معىن طريق (9

 السياق املعىن السورة اآلية الرقم
 يدل على عذاب هللا طريق طو 11 3

 (Kelompok)كلمة "طريق" اليت تدل على معىن فرقة  (3

 السياق املعىن السورة اآلية الرقم
 يدل على اجلن بعد مساع القرآن فرقة اۡلن 33 3

 
 (Keadilan) كلمة "طريق" اليت تدل على معىن عدل (4

 السياق املعىن السورة اآلية الرقم
 يدل على احلساب عدل طو 331 3
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 الباب الرابع

 االختتام

 اخلالصة .أ
 انطالقا من أسئلة البحث يف الفصل األول فنتيجة البحث كالتايل:

( دين 3ن الكرمي هي: إن معاين كلمة "طريق" السياقية اللغوية يف القرآ .3
اإلسالم، ألن فيها دليل على اإلنكار عن األمر هللا، واإلنكار عن احلق، 

( الطريق، ألن فيها دليل على طريق ذاته، 0واهلداية، وهني، ووحي هللا. 
( العدل، 1( الفرقة، ألن فيها دليل على اجلن بعد مساع القرآن، 0وخمطط. 

 توى، احلساب.ألن فيها دليل على أحكام هللا، الف
( دين 3إن معاين كلمة "صراط" السياقية اللغوية يف القرآن الكرمي هي:  .2

اإلسالم، ألن فيها دليل على اإلنكار عن األمر هللا، واإلنكار عن احلق، 
( الطريق، ألن فيها دليل على طريق ذاته، 0واهلداية، وهني، ووحي هللا. 

 ، الفتوى، احلساب.( العدل، ألن فيها دليل على أحكام هللا0وخمطط. 

 االقرتاحات  .ب
هذا البحث مقتصر على دراسة معاين كلميت "طريق" و"صراط"  

السياقية اللغوية يف القرآن الكرمي. فيمكن للباحثني املستقبلني أن يواصلوا دراسة 
املعىن السياقي من الكلمات األخرى، وميكن أيضا ابسنخدام النظرايت الداللية 

 السياقية األخرى.  
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