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 ن أّما بعد.يو على آله وصحبه ومن تبعه إيل يوم الدّ 
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 كمشرف يف األمور األكادميية   األستاذ عبد الرمحن املاجستري .5
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 مستخلص البحث 
معىن كلمة "متاع" يف القرآن الكرمي علي أساس نظرية سياقية لــــ .  (2022)   يونينجروم، دوي أنت.

اللغةك. عامر البحث اجلامعي. قسم  العلوم   .  اإلنسانية جبامعة موالن   العربة وأدهبا كلية 
احلاج أمحد مزّكي كياهي  مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، حتت إشراف الدكتور  

 ملاجستري. ا
 

 كلمة متاع، القرآن الكرمي، معىن سياقية لـــ ك. عامرالكلمة الرئيسية: 
 

فة معىن اللغة دراسة اللغة جبميع عملياهتا هبدف معر ال ميكن فصل البشرية عن طريق اللغة.  احلياة  
فصلهما، ألن النظرية والتعامل يف هذا املوضوع مع املعىن السياقي. املعىن والسياق شيئان ال ميكن  

السياقية تنص على أن اللغة ال معىن هلا إذا مل تكن مرتبطة ابلسياق. تتكون آّيت القرآن من عدة 
 كلمة  وسور  آّيت   عدد   حتديد  هو   الدراسة  هذه   من   الغرض   كان  العربية.أنواع من السياقات ابللغة  

  نظرية .  املنظور  على  بناءً   القرآن الكرمي   يف "  متاع"  كلمة  معىنتراكب    ومعرفة  القرآن الكرمي،  يف"  متاع"
 النوعي  البحث  أسلوب  هو  التحليل  هذا  يف   املستخدم  البحث  منهجية  إن .  لـــ ك. عامر  السياقي  املعىن

 إىل  االنتباه  الباحثة  على  جيب   حيث  البحث،  إجراء  عملية  يف  مهم  دور  املكتيب. للباحثةحث  الب  أي
 السياقي  املعىن  يناقش   والذي  دراسته  املراد  املوضوع   يف   خاصة.  البحث  أهداف  لتحقيق  اإلجراءات  مجيع 
 املعىن   دراسة  ىعله الكلمة  هذ   حيتوي.  لــــ ك. عامر   السياقية  النظرية  هنج  مع   القرآن الكرمي،  يف  كلمة

 وفًقا   معينة  فقرات  أو   جبمل   ربطها   عند  خمتلفة   معاين  عدة   هلا   الكلمة   سياق   يف .  اللغة  يف   ة الدالل  أو
 وكانت.  املعاين  خمتلفة  آّيت   عدة   وتفسري  معىن   ملعرفة  الكلمة   أخذ  ةالباحث  حياول .  املطروح  للموضوع 

  "متاع"  كلمة    (2. ) الكرمي   القرآن   آّيت  يف "  تاعم"   كلمة تراكب    21  ذكرت (  1)   الدراسة  هذه  نتائج
 مرتني،  أو النعمة واملتعة  مرة،  12  اللذة   معىن :  منها  ، الكرمي   القرآن  يف  حيتوي علي عدة معاين خمتلفة 

 هذه  من.  واحدة   مرة   لزوجته  واملتعة  واحدة،  مرة   واجملوهرات  واحدة،   مرة   ستلزماتامل  أو   قتضياتوامل
 معىن  1و،  اللغة  سياق  معىن  إىل  تنتمي  معاين   12و   املوقف  سياق  معىن  إىل  معاين  6  تنتمي  املعاين، 
  . عاطفيال  سياق  معىن   إىل  تنتمي  ينا مع  2ولثقايف، ا  سياق   معىن إىل  تنتمي
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ABSTRAK 

 

Yuningrum, Dwi Anti. 2022. Makna Kata Mata’un dalam Al-Qur’an Berdasarkan 

Perspektif Makna Kontekstual K. Ammer. Skripsi. Jurusan Bahasa dan 

Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. KH. Akhmad Muzakki, MA. 

 

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan oleh bahasa. Mempelajari bahasa 

dengan segala prosesnya, dengan maksud mengetahui makna bahasa, dan 

berhubungan dalam topik ini tentang makna kontekstual. Makna dan konteks 

merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena teori kontekstual 

menyatakan bahwa bahasa tidak ada artinya jika tidak dikaitkan dengan konteks. 

Ayat-ayat dari Al-Qur'an terdiri dari beberapa jenis konteks dengan bahasa Arab. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah ayat dan surah kata 

“Mata’un” dalam Al-Qur’an dan untuk mengetahui makna kata “Mata’un” dalam 

Al-Qur’an berdasarkan perspektif teori makna kontekstual K. Ammer. Metode 

penelitian yang di gunakan dalam analisis ini adalah kualitatif yaitu studi pustaka. 

Peneliti memiliki peran penting dalam proses berjalannya penelitian, karena 

peneliti harus memperhatikan segala prosedur nya untuk mencapai tujuan 

penelitian. Terutama pada objek yang akan diteliti yang membahas tentang makna 

kontekstual lafadz dalam Al-Qur’an, dengan pendekatan teori kontekstual K. 

Ammer. Lafadz ini memuat tentang kajian makna atau semantik dalam bahasa. 

Dalam konteks lafadz tersebut memiliki beberapa makna yang berbeda ketika 

dihubungkan dengan kalimat atau paragraf tertentu sesuai dengan tema yang 

diangkat. Peneliti mencoba mengambil kata tersebut untuk di ketahui makna 

maupun tafsir dari beberapa ayat yang menjadi perbedaan maknanya. Hasil dari 

penelitian ini adalah (1) disebutkan 21 kata “mata’un” dalam ayat-ayat Al-Qur’an; 

(2) kata “mata’un” mengandung beberapa makna dalam Al-Qur’an, diantaranya 

bermakna kesenangan sebanyak 12 kali, kenikmatan sebanyak 2 kali, kepentingan 

atau keperluan sebanyak 1 kali, perhiasan sebanyak 1 kali dan mut’ah sebanyak 1 

kali. Dari makna-makna tersebut 6 makna tergolong pada makna konteks situasi, 1 

makna tergolong makna konteks budaya, 2 makna tergolong makna konteks 

emosional, dan 12 makna termasuk dalam makna konteks bahasa.  

 

Kata Kunci: Al-Qur’an, Kata Mata’un, Teori Kontekstual K. Ammer. 
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ABSTRACT 

 

Yuningrum, Dwi Anti. 2022. The Meaning of the Word Mata'un in the Qur'an 

Based on the Perspective of  K. Ammer's Contextual Theory. 

Undergraduate Thesis. Arabic Language and Literature Departement, 

Faculty of Humanities, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University 

of Malang. Advisor: Dr. KH. Akhmad Muzakki, MA. 

 

Key word: Al-Qur'an, K. Ammer’s Contextual Theory, Term Mata'un  

 

Human life cannot be separated by language. Studying language in all its processes, 

with the aim of knowing the meaning of language, and dealing in this topic about 

contextual meaning. Meaning and context are two things that cannot be separated, 

because contextual theory states that language is meaningless if it is not associated 

with context. The verses of the Qur'an consist of several types of contexts with 

Arabic. The purpose of this study was to determine the number of verses and suras 

of the word "Mata'un" in the Qur'an and to find out the meaning of the word 

"Mata'un" in the Qur'an based on the perspective of K. Ammer's contextual meaning 

theory. The research method used in this analysis is qualitative, namely literature 

study. Researchers have an important role in the process of running research, 

because researchers must pay attention to all the procedures to achieve research 

objectives. Especially on the object to be studied which discusses the contextual 

meaning of lafadz in the Qur'an, with the contextual theory approach of K. Ammer. 

This lafadz contains the study of meaning or semantics in language. In the context 

of the lafadz it has several different meanings when linked to certain sentences or 

paragraphs according to the theme raised. The researcher tries to take the word to 

know the meaning and interpretation of several verses that have different meanings. 

The results of this study are (1) there are 21 words "mata'un" in the verses of the 

Qur'an; (2) The word "mata'un" contains several meanings in the Qur'an, including 

the meaning of pleasure 12 times, enjoyment 2 times, interests or needs 1 time, 

jewelry 1 time and mut'ah 1 time. From these meanings, 6 meanings belong to the 

meaning of the context of the situation, 1 meaning belongs to the meaning of the 

cultural context, 2 meanings belong to the meaning of the emotional context, and 

12 meanings belong to the meaning of the language context. 
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 ولاأل الفصل

 املقدمة 
 خلفية البحث .أ

واصل مع غريه إحتاج  يتحياة اإلنسان ال ميكن إنفصاهلا ابللغة. فكل 
كانت الفكرة فسوف  على مواصالت. أما املواصالت ولد من الفكرة اإلنسان، إذا  

اللغة ابملواصالت.   القرآتسبب  الكرمي فعلها منذ   نالدراسات التحليلية يف جمال 
ا  من  ألنه  القدمية.  الكرميالعصور  القرآن  آبية يف  اآلية  فهم حمتوى   كرشاد  ألمهية 

للحياة يف الدنيا واآلخرة. كانت نصائح دراسة القرآن الكرمي واستكشافه وممارسته  
يتم كل شيء وفًقا جملاالت  وتدبريه وتعلمه وعمله أمرًا منذ زمن بعيد. جيب أن 

   (.11 .، ص 1987اع يف القرآن الكرمي )اخلالدي، املعرفة واقتن
يستغرق فهم القرآن وقًتا وعملية طويلة. حرف واحد يف القرآن الكرمي 
هلا ممّيزات وخصائص ال ميكن مقارنتها ابلكتب األخرى. أولئك الذين يتعلمون 
 حًقا وجيتهدون حقاً يف القرآن لفهم حمتواها حيمل العديد من األسرار. القرآن شيء 

عّز كل شيء بسبب القرآن الكرمي.    خاّص ألّمة الرسول حممد صل هللا عليه وسلم.
هان كل شيء ولعنة إذا استهنت ابلقرآن وكل حمتوّيهتا. حياول  و من نحية آخر،  

الباحثة حتليل معىن إحدى الكلمات يف القرآن العظيم. سيكون تعلم اللغة العربية 
ل النية  إذا كانت  إعجااًب  وأكثر  مميزة أمجل  العربية  اللغة  القرآن. ستكون  لغة  فهم 

 (. 13 .، ص1996إلبراهيم، وما، ألن القرآن كالم هللا ابللغة العربية )اد
يتنوّع جمال الدراسة يف القرآن الكرمي، أحدها فهم تفسري آّيت القرآن  

امتياز   للحياة، هلا  بّينة وواضح  العظيم كإرشاد  القرآن  الكلمة بكلمة يف  العظيم. 
زات متعددة ال يعرفها إال ىن عميق ورائع. مع ذلك حيتوي كل حرف على مميّ ومع



 
 

2 
 

. تعلم القرآن الكرمي تستغرق وقتاً طوياًل، كما نّزل القرآن املعجزة  هللا سبحانه وتعاىل
 املنقولة املتواترة واحملفوظة من التبديل وليس تعلمها يف وقت قصري. 

العديد من التخصصات الفرعية يف  عاد إىل مستوى علم اللغة، هناك 
عتبارها اهلدف الرئيسي يف البحث اللغوي. علم الداللة كل مستوى وخاصة اللغة اب 

هو فرع من فروع علم اللغة يصبح غاية للبحث وقّمة يف موضوع ما، أي تفسري 
اللغة بتمثيلها وإشاراهتا ومعناها. مت العثور على البحث املعىن السياقي على مستوى 

 اللغة، ال ميكن فصل وّيت يف جمال علم الداللة. حنو فهم داللة اللغة أو معىناللغ
لم اللغة مثل النحو والصرف. كما قال كل ذلك عن املناقشات على مستوى ع

بلومفيل ليونرد  اللغة  يتأثر برتكيب (Leonard Bloomfield) عامل  اللغة  ، فإن معىن 
 (. 4، ص. 2017لدي ووهاب، الكلمة يف تلك اللغة أو اجلمل أيضا )تياوا

السياقي على  املعىن  سياق  الل   علم  إستند  يف  موقع  هلا  هو كلمة  غة 
اجلملة. املعىن املرتبط مبواقف مثل الزمان واملكان وظروف استخدام اللغة. حتتوي  
بنية النص واحملادثة على معىن السياق املقصود. يُعرَّف السياق على أنه كلمة أو  

 صر اللغة ويتبعه. يف حتليل اللغة، يصبح البحث عن املعىن عبارة أو صوت يسبق عن
أمهية السياق يف بعض     (.46  .، ص2016)ماتسنا،  ألهداف البحث للغة    غاية

املعلومات السياقية. ميكن القول   األسباب   عنذات مرة استجوبنا شيًئا    ،القضاّي
إن التعلم عن السياق هو عملية تعلم املعىن. ميكن احلصول على السياق امللحوظ 

)لييجه، ميكن تقليل معىن اللغة    ،أيًضامن خالل دراسة املعىن ومن السياق امللحوظ  
النتيجة   (.97-92  ص.  ،2003 على  للحصول  تكفي  ال  وحدها  الدراسة 

حث هو إحدى الطرق اليت ميكن للفرد من خالهلا معرفة معىن العلم املرجوة، فإن الب
 . أعماهلاوكيفية  االذي تتم دراسته

 وبولوجاألنثر  عامل  (Bronislaw Malinowski) مالينوسكي  ولربونيسالنظر 
حول نظرية السياق، جيب أن ينتبه فهم خطاب اللغة إىل سياق  يصيغ  ،  إجنليزيّ 
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املعىن والسياق شيئان ال ميكن فصلهما،  .  (118  .، ص2021)ابتيدا،  املوقف  
إذا مل تكن مرتبطة بسياق.  اللغة ال معىن هلا  السياقية تشري إىل أن  النظرية  ألن 

ن كل لغة أو كلمة هلا معىن أساسي، مث سيكون تكشف آراء اللغويني اآلخرين أ
 هلا معىن اثنوي إذا كان هلا سياق ظرفية يتوافق مع معناها. هذه هي أمهية سياق 

 (. 18 . ، ص1990)ابريرا، املوقف عند حتليل املعىن 
السياق    يرتّكبيف أربعة أجزاء،    السياقية  النظرية  عن  ك. عامريكشف   

والسياق الثقايف. هذه العناصر األربعة   وقفق املاللغوي والسياق العاطفي والسيا
ز هذه النظرية على معىن الكلمة يف مجلة  هي اهلدف لتحليل لغة ما يف سياقها. تركّ 

نندانغ وكوسيم، )معينة من خالل التأكيد على أمهية املفردات املوجودة يف اجلملة  
خمتلفة.    وم بفروعفيها العل   العظيم  اللغة العربية كلغة القرآن.   (98، ص.  2018
بتحليل معىن القرآن أبخذ مفردات من اآلية القرآنية املشهورة    ة، يقوم الباحثمتعّمد

القرآين وهي كلمة   اجملال  األكادمييني يف  لذّ اع"  مت"بني  له معىن  عام،  ة.  بشكل 
رى وتفتح مث تفهم بعض معانيها من عدة آّيت من القرآن، تأن    ت إذا حاوللكن، ف

الباحثة أن أتخذ على أساس نظرية سياقيةخمتلفةهلا عدة معاين     و . بذلك حتاول 
 . معانيهاالكلمة ملعرفة معىن وتفسري عدة آّيت خمتلفة 

معاين   فيها   لتحليل معناها.  الكرمي  " يف القرآنتاعكلمة "م  ةأخذ الباحث 
. كل الكرمي  تفسري القرآن  أن ينتظم يف. ومع ذلك،  الكرمي  خمتلفة يف آّيت القرآن 

القرآن كالم هللا، وهو كالم هللا   كان ،  السّيما عرفة لفهمها.  تاج إىل املشخص حي
بتحليل   ة. وهكذا قام الباحثا يف تفسري حمتوّيهت  جيتهد  حًقا وأن يعظّم  الذي جيب  

على أربعة عناصر   تهنظرييرتكب  ك. عامر.    أساس نظرية" من خالل  تاعمعىن "م
أساس من خالل  (.  100-98، ص.  2018،  نندانغ وكوسيم)يف إجراء البحث.  

الباحثنظرية   ". خاصة تركيز موضوع تاع"محتليل كلمة    ةك. عامر، يسهل على 
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 ا ، حبيث يتم الرتكيز على السياق الذي يريدهك. عامرالبحث على النظرية السياقية  
 .بحثهناية ال  حّت بحثيف نتائج ال ة الباحث

يف   "متاع"  معىن كلمة  حول  الباحثة  أنّ   القرآنوجد  امل  على  عىن  هلا 
. كل شيء ميكن أن يبدأ وينفذ من الكرمي  تم عملية فهم القرآنيجيب أن  .  املختلفة

. عندما فرصة وإرادة قوية، جيب استخدامها للقيام بذلك. ألن أهم شيء هنفس 
الباحث الدراسة، أخذ  العملية. ومن بني هؤالء يف هذه  " ملعرفة  تاعكلمة "م  ةهي 

. مناقشة أكثر تفصيالً ابستخدام "متاع"  على الكلمة  ّيت اليت حتتوياملزيد عن اآل
ك.  للغة. من خالل تطبيق منظور نظرية  يف اك. عامر. شرح املعىن السياقي    ةالنظري
 . سياقية املذكورة السابقة بعمق حول معىن  ةالباحث تحليل، سعامر

الباحثة يف    الدراسة السابقة الذي يتوافق مع هذه عملية البحث ستبنّي 
. حبث جامعي بعنوان "حتليل 2020ّين فيرتّي فربّين،  . األّول لدواتليها  قرةهذه الف

واألنعام واملآئدة،  النساء،  سورة  و"سبيل" يف  "صراط"  السياقي كلميت   ."املعىن 
. حبث جامعي بعنوان "معىن كلمة "الوالدين" 2018صويف نفيسة حريري،  والثاين ل

التساوي   اقية )دراسة حتليلية داللية(".يف القرآن الكرمي عند نظرية ك. عامر السي
 ستقوم هبا الباحثة هي أّن نظرية تستخدم يتالبحث ال  معيف تلك عملية البحث  

عّدة الكلمات يف القرآن  انت من  على أساس نظرية سياقية. والفرق بينهما أّن البي
 الكرمي.

وان  بعن  2017  ،رعاية املزيةلكتابة حبث جامعي    ةالدراسة السابقة الثالث 
 جملة الدراسة  ةوالرابع  كلمة "الدنيا" يف سورة املدينة )دراسة حتليلية سياقية(".   "معىن

املوضوع   حتت  والسنة  القرآن   Kajian Pola dan Makna Kontekstual" معامل 

Perkataan Basar dalam Surah Al-Isra’العام األدوية   .  م  2018  ".   لربيعة 
هي     ستقوم هبا الباحثةيتبحث مع البحث الالتساوي يف تلك عملية ال  واآلخرون.

أخذت نظرية تستخدم على أساس نظرية سياقية. والفرق بينهما أّن البيانت    أنّ 
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تلك البحث  الباحثة من إحدى الكلمات يف القرآن سورة    من إحدي  كلها أماّ 
 القرآن الكرمي.

ريك فطرة جملة الدينية اإلجتماعية والثقافية لألد  الدراسة السابقة اخلامسة
 Penafsiran Kontekstual Ayat Al-Qur’an Tentang Relasi"العني حتت املوضوع  

Laki-laki dan Perempuan"  مسا هل . الدراسة السابقة السادسة لم  2020. العام
العنوان    .Makna Kontekstual Dialog Kisah Nabi Yusuf A.S"واآلخرون حتت 

dalam Al-Qur’an  لك عملية البحث مع البحث وي يف ت. التسام2021" العام
هي أّن نظرية تستخدم على أساس نظرية سياقية يف علم    ستقوم هبا الباحثة   يتال

الداللة. والفرق بينهما أّن البيانت أخذت الباحثة من إحدى الكلمات يف القرآن 
 أماّ تلك البحث من قصة النيب يف السورة يوسف من القرآن الكرمي.      

ال السابعةاس الدراسة  السنة   بقة  أهل  الرتبية  اثنوية  الرشيد  الدراسة  جملة 
 Makna Rahmat dalam"حتت املوضوع    م  2019بوكيتنجي لإليكا إيراماهي العام  

Al-Qur’an (Studi Leksikografis-Kontekstual Term Rahmat dalam Al-

Qur’an)"و حتت نو داود آاتلجملة الدراسة الزوردي للفالينتي  . الدراسة السابقة الثامنة
 Makna Kontekstual dalam Cerpen Jejak Pelangi di Gunung Kenari"العنوان  

Karya Jefta H. Atapeni"     التساوي يف تلك عملية البحث مع .  م  2021العام
هي أّن نظرية تستخدم على أساس نظرية سياقية     هبا الباحثة  ستقومالبحث اليت  

يانت أخذت الباحثة من إحدى الكلمات هما أّن الب والفرق بين   يف علم الداللة.
القرآن  الكلمات يف  السابعة من إحد مسة  السابقة  الدراسة  تلك  أماّ  القرآن   يف 

   والدراسة السابقة الثامنة أخذت من الرواية. 
الضحى جملة الرتبية اللغة العربية  من جملة الدراسة  الدراسة السابقة التاسعة  

 Taraduf dalam Al-Qur’an pada Juz"   لعّز مهرية حتت املوضوعوالثقافية اإلسالمية ل

15, 16, 17 )Analisis Ilmu Dilalah Lafadz Al-Insan dan Basyar(" و الدراسة . 
العاشر احلكومية   السابقة  اإلسالمية  سونن كليجاغا  جامعة  الدراسة  جملة  من 
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 Uli Al-Amr dalam Al-Qur’an: Sebuah Aplikasi Teoriحتت املوضوع "  يوغياكرات

Kontekstual Abdullah Saeed"    التساوي يف تلك عملية البحث   م.  2017العام
 هي أّن البيانت أخذت من القرآن الكرمي.   الباحثة مع البحث اليت ستقوم هبا  

والفرق بينهما أّن نظرية الدراسة السابقة التاسعة تستخدم الرتادف وأّما الدراسة  
 نظرية سياقية لعبد هللا سعيد.   السابقة العاشر تستخدم

املكتوبة يف جدول متقّدم، كان الطالب    املعّينة  نظرّي على الدراسة السابقة
كثريا أخذ عملية البحث عن الكلمات يف القرآن الكرمي. حتليلها إبنتفع النظرية  
املتنوعة يف  علم اللغة. أّما عملية البحث اليت ستقوم هبا الباحثة مل يوجد املوضوع  

مطابق   وبعضها  لــ ك.عامراملتساوي قبلها، إال مطابق على أساس نظرية سياقية  
 بنظرية علم الداللة أو حتليل عن معىن الكلمة. فلذالك أخذ الباحثة حتت املوضوع 

. أن لــ ك.عامرمعىن كلمة "متاع" يف القرآن الكرمي على أساس نظرية سياقية  
 لبحث جامعي.  املوضوع الئق ويستحّق إبستمرار حتليلها 

ترّكز الباحثة  ،  كتابة وجاهزة خلفية البحث السابقةيستند إىل  
البحث بتقدمي أهداف  البحث  نتائج  العدد ونوع  (  1)  ;على حصول إىل  ملعرفة 

ملعرفة معىن كلمة (  2)  ;كلمة "متاع" يف القرآن الكرمي  تراكب  السورة اليت تتضمن
وجد الباحثة حول  .لــ ك.عامرية  "متاع" يف القرآن الكرمي على أساس نظرية سياق

فدّل الكلمة علي اسم،    القرآن على أّن هلا املعىن املختلفة.معىن كلمة "متاع" يف  
لذالك أرادت الباحثة األخذ بتلك الكلمة علي أساس نظرية سياقية لــــ ك. عامر 

انت أبربعة العناصر من النظرية ملعلوم املعىن الكلمة اليت وقعت من عّدة اآلّيت. ك
 . وخاصة عن املعىن السياقية رميوجيز لتعميق املعىن الكلمة يف القرآن الكالنظرية 
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 أسئلة البحث  .ب
تقّدم الباحثة أسئلة البحث بناء على تبيان خلفية البحث السابقة،  

 إىل أسئلتني كما يلي: 
 ؟الكرمي كلمة "متاع" يف القرآن  تراكب اآلية عن ضمنتت ة أي سور يف   .1
 ؟ك. عامرلــ  سياقية الكرمي على أساس نظرية معىن كلمة "متاع" يف القرآن ما. 2
 

 .  فوائد البحث ج
  نوعني تتكون من    ا البحثمن نتائج هذ  ة بعض الفوائد اليت يتوقعها الباحث

 كما يلي:  يالعملية، الفوائدالفوائد ومها الفوائد النظرية و 
 . الفوائد النظرية1

 ىن الكلمات واللغة حمل الدراسة. حول مع النظريةأ( توفري املعرفة 
 واملعرفة حول نظرية ك. عامر للمعىن السياقي. علومب( تعميق ال
 ذات املعىن السياقي. الكرمي واملعرفة حول آّيت القرآن علومج( تعميق ال

   من منظور ك. عامر.  الكرمي  " يف القرآنتاعـ( زّيدة املعرفة حول معىن كلمة "مد
   يةد العمل. الفوائ2

 ة أ( الفوائد للباحث
 .الكرمي ( حتسني القدرة على حتليل معاين متعددة للكلمات يف القرآن1
نظرية ك.  على أساس  "  تاع( تطبيق البحث على املعىن السياقي لكلمة "م2

 البحث.  عمليةيف    البحث املكتيب البحث النوعي أبساليب    منهجعامر و 
 لجامعة لالفوائد  ب(

يف آّيت  كلمة  من البحث يف حتليل معىن    مزيدأو    اجعمر ( إضافة كتب  1
 .الكرمي القرآن
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بحث حول معىن  ال  عملية( املسامهة يف أفكار نظرية سياقية ك. عامر يف  2
اإلسالمية  كلمة إبراهيم  مالك  موالن  جامعة  يف  القرآنية  آّيت    يف 

 ماالنج.  احلكومية
 ئر االفوائد للق ج(

  الكلمة ، وخاصًة الكرمي  القرآنعلى حتليل معىن كلمة يف ارئلقل( مساعدة 1
 من منظور نظرية ك. عامر. السياقية

ليس هلا إال    ذي ال  الكرمي  " يف القرآنتاع م القارئ عن معىن كلمة "م( يفهّ 2
 معىن واحد بعد قراءة هذا البحث.

 ( مساعدة القارئ يف تفسري كلمة أو رسالة معينة لنقل املعلومات. 3
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 الثان  فصلال
 النظري  ارطاإل

 
 املعين  م و فهم. أ

املعىن هو هدف موجود يف التواصل اللغوي. جيب أن تكون األهداف  
الواردة متوافقة مع اجلمل. يف بعض األحيان عند فهم املعىن يف التواصل اللغوي 

اجلملة  هناك عدة تصورات خمتلفة. التصور املختلف هو من احملاور أو من يفهم  
املعىن   املقصود.  املوقف،  ابملعىن  على  يعتمد  ال  األساس  مرتبط  يف  املعىن  لكن 

ابجلمل املوجودة يف اللغة. حتتوي سطور اجلمل املرتبة يف اللغة على معىن. معىن  
هذه اجلمل يسمى املعىن. أييت املعىن من لغة يتم التعبري عنها أو لغة مكتوبة يف  

للم البحث عن فهم  المها ال  عىن، هناك لغة حتتوي على معىن. ككتاب. عند 
 (. 64 .، ص2001اخلويل، ميكن فصلهما يف اللغة )

اللغة مصطلحات غامضة ومثرية للجدل. حدد  املعىن يف نظرية  يتضمن 
تعريًفا خمتلًفا للمعىن. منذ ذلك احلني كان   16أوغدن وريتشاردز ما يقرب من  

لق نظرية املعىن. ويف الوقت نفسه، فيما يتعهناك املزيد واملزيد من الغموض يف  
كون هناك استخدام ملصطلحات ذات معىن  ابلنظرية الداللية، من املأمول أال ي

املتعلقة   الغامضة  العوامل  تزال مدرجة يف  أهنا ال  خاص واليت مت تصنيفها على 
ن  ابملعىن. ومع ذلك ، يضيف اخلرباء إىل مؤهالت تعريف نظرية املعىن وال يستبعدو 

لغموض إبيالء اهتمام خاص ملعىن املصطلحات املوجودة. ميكن توضيح هذا ا
ف الكلمات. الكلمة  معىن  يف  الغموض  تسبب  اليت  العناصر  من  التقليل  قط. 

منه   والغرض  املعىن  وفًقا الجتاه  للمعىن  املميزة  التعريفات  من  مزيد  إىل  سيؤدي 
 (.66-65 . ، ص2011)أوملان، 
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علم    بح ظهور املعىن دراسة حتليلية منفصلة يفبعض اللغات هلا معىن. يص
ل املعىن  حول  النقاش  جوهر  على  الداللة.  معىن  حيتوي كل  اخلاصة.  خلفيته  ه 

مفاهيم املعىن مرتبة. جتعل هذه املفاهيم املعىن يف نظرية اللغة تتطلب تعميًقا نظرًّي 
ملعرفة   للكشف عن معىن اللغة. لذا فهي تتطلب دراسة نظرية اللغة حول املعىن

أمهية د ألستون عن  التعبري عمعناها. يكشف  يتم  ما  ملعرفة كل  املعىن  نه. راسة 
 (. 80 . ، ص2020خاصة يف الشيء الذي له معىن عميق )بوترا، 

 
 أنواع املعين. ب

يلي معاين   فيما  اللغة.  اللغة، توجد معاين خمتلفة يف علم  بعد فهم معىن 
 (: 42 .، ص2016خمتلفة )ماتسنا، 

 . املعىن املعجمي 1
ا عجم.  ألساسي ملعىن الكلمة حسب املواملعىن املعجمي هو املعىن 

املعىن األساسي أو املعىن املعجمي هو املعىن دون أي عالقة بسياق اجلملة من  
حيث العبارات واجلمل واجلمل. املعىن املنفصل عن سياق اجلملة. املعىن الذي  

س، توجد عادًة يف الصف األول من له معناه اخلاص ويقف وحده. يف القوامي
 قائم بذاته، سواء  ين أخرى. وفًقا لباتيدا، املعىن املعجمي هو معىناملعاين من معا

كانت هناك ألقاب أو أشكال كلمات هلا نفس املعىن إىل حد ما. املعىن قائم 
بذاته ألنه إذا كانت الكلمة يف مجلة، فيمكن أن يتغري معىن الكلمة. )ماتسنا،  

 . (42 .ص ،2016
 . املعىن الصريف  2

أصغر وحدة لغوية يف كلمة   ملعىن الذي أييت مناملعىن الصريف هو ا
أو مورفيم. املعىن يعتمد على التغيري يف الكلمة يف الكلمة والذي يرتبط مباشرة  
ابلتغري يف الكلمة يف علم شرف حسب موضع الكلمة. فكلمة ميكن أن تعرف  
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علم شرف. املوجودة يف  القواعد  وفق  الكلمة  موضع  وفق  معىن   معناها  مييل 
عىن مستقل على الرغم من إمكانية استخدام الكلمة  إىل أن يكون هلا م  الصرفية

 يف سياقات اجلمل املختلفة.
 . املعىن النحوي  3

املعىن النحوي هو املعىن الذي تسببه العملية النحوية. قال ابتيدا إن  
ملعىن الذي املعىن النحوي هو املعىن الذي ينشأ نتيجة لعمل الكلمات يف اجلمل. ا

لمات يف اجلملة أو الكالم. ترتيب الكلمات له  استخدام ترتيب الك  ينتج عن
قواعد ال ميكن تغيريها. والعالقة هي أهنا ابلفعل خارجة عن القواعد النحوية.  

. ابريرا، املعىن النحوي هو جمموعة مغلقة من معاين اجلملة. مع حتديد  J.Dوفًقا لـ  
طويل. هذا    ه أو تغيريه يف وقتد، ال ميكن استبدال املعىن النحوي لكل لغة حمدو 

 يتسبب يف حتديد املعىن النحوي للغة.
 . املعىن السياقي4

لندن   من جامعة    J. R. Firthكان ظهور نظرية املعىن السياقي رائًدا من  
يقول    غوّيت الل امعى  اجلدكتور  اليف   الصويت    Firthالعامة.  التحليل  الكثري عن 

ة السياق يف كلمة  لغويني أن أمهي(. يكشف بعض ال310ص.  ،  1997،  روبينز)
الكلمة  الكلمة ال ميكن أن يكون هلا معىن متأصل يف  الكثريون أن  ما ويقول 

ال يقرتح  معىن.  هلا  يكون  الكلمة حّت  تكمل  أخرى  عناصر  بدون   عاملنفسها 
أن الكلمة هلا معىن اثبت ابإلشارة إىل مراجع معينة. أشياء من    G. Sternالداليل  

صلبة يف أساس االتصال. بناًء على رأي العديد من    صائص ح خهذا القبيل تصب
، فإن للسياق مسامهة مهمة يف حتديد معىن اللغة اليت يقصدها املؤلف علماءال

السياقات اليت جيب  واملتحدث. حّت يف احلياة اليومية لإلنسان مليئة ابلعديد من  
دون تضمني    فهمها عند التواصل. رمبا ميكن لبعض الكلمات الوقوف مبفردها
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الفهم )أوملان،   ةل و السياق. ومع ذلك، يتطلب املزيد من اللغة السياق ليكون سه
 (.59-58 .، ص2011

يكشف بعض اللغويني غري املذكورين يف الفقرة السابقة عن معىن كلمة 
اليت تستند إىل فهمها السياقي هي طريقة استخدامها يف   يف سياق ما. الكلمة 

معىن الكلمة اليت مت وضعها يف السياق. لذلك يقولون   لغة معينة وأتثريها على
روفًا ما مل يكتشفوا تصنيف املعىن السياقي الوحدوي  إن معىن اللغة لن يكون مع 

وة على ذلك،  للغة املرغوبة. وذلك بوضع الكلمات مع سياقات لغوية خمتلفة. عال
وانب اللغوية  فإن معىن وحدة اللغة سوف يُعرف بعد االنتباه إىل الوحدات أو اجل

 (.69-68 .، ص1998املوجودة حول اللغة )عمر، 
ميكن معرفة معىن اجلملة أو اللغة من السياق الوارد يف اجلملة. كلمة  

رة أخرى إذا  . خيتلف األمر مجيد  للغة غري معروف بوضوحاقائمة بذاهتا، واملعىن  
    )ابملر،  كانت الكلمة موجودة يف مجلة، فسيكون من األسهل معرفة معىن اللغة  

املوقف التعرف على معىن اللغة اليت نعرفها   تلك (. يتطلب  142ص.    ،1995
يف علم اللغة يسمى املعىن السياقي. خاصة تعلم املعىن السياقي الذي سيعود إىل  

للتعلم عن   أمهّية(.  37  .، ص200اها )حممد،  مناقشة اجلملة اليت يتم تتبع معن
الل  املناقشة ابحلفر يف  السياق، أحدها هو معرفة مناقشة  بينما ميكن معرفة  غة. 

ها. حبيث ميكن فك تشفري معىن كلمة أو لغة من خالل معرفة سياق اللغة معنا
يف مجلة معينة. ميكن التعرف على معىن غامض من سياق مرتبط ابللغة )ابملر،  

 (. 70. ص ،1995
ستكون اللغة قادرة على التطور إذا كانت مرتبطة ابلسياق. مع سياق  

تتطور    للغة، يصبح املعىن الذي هو اهلدف منظًما من تلقاء نفسه. ألن اللغةا
يتوافق مع   اللغة  اللغة نفسها. من نحية أخرى، فإن سياق تطور  وفًقا لسياق 

واملك الزمان  من حيث  اللغة  حالة  اللغة.  ابللغة  حالة  املرتبطني  واألشخاص  ان 
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املستمع ومن يرتبطون ابللغة. املستخدمة يف ذلك الوقت. مثل املؤلف واملتحدث و 
مات اليت هي أهداف سياقية مث تتطلب عملية معرفة املعىن املقصود إكمال الكل 

للغة. قبل تفسريها يف اجلملة املقصودة، جيب أن تعرف املعىن األصلي املرتبط  ا
بكل  )العبد، ابلفعل  املعنية  اللغة  سياق  تفسري  الباحثني  على  يسهل  حّت  مة. 

 .(42-41. ص ،1994
دور اللغة العربية يف اإلسالم مهم جدا. اللغة اليت اختارها هللا سبحانه  
وتعاىل يف نقل آّيته إىل البشر. وهذا يعن أن اللغة يف شكل جمموعة آّيت من 

غوية. كما أنه حيتوي على تعاليم  القرآن حتتوي على حروف وكلمات وتركيبات ل
توي على سياقات جيب فهمها  الدين اإلسالمي. االستنتاج هو أن كل اآلّيت حت

 ات (. يوجد يف القرآن العديد من الكلمات املتشاهبX  .، ص2018)إشوان،  
. ألن سياق الكلمة يف عدة آّيت خمتلفة. يُعرف هذا  ات ولكن هلا معاين خمتلف

ابسم توسيع املعىن. معاين خمتلفة ولكن من نفس الكلمة. ميكن املصطلح أيًضا  
  -   4  . ، ص2008ل خلفية الكلمة. )إدريس،  أن حتدث االختالفات من أص

42.) 
 

 . املعىن السياقي لنظرية ك. عامر ج
نظرية السياق هي نظرية يتم تضمينها يف دراسة حتليل معىن اللغة يف عامل 

يكشف استخدام اللغة عن معىن اللغة. ميكن معرفة . خاصة يف نظرية السياق،  لداللةا
إذا كانت وضوًحا  أكثر  بشكل  اللغة  استخدام   معىن  مثل  تكملها،  عناصر  هناك 

ل اللغالكلمات يف اجلملة. إن وضع كلمة يف عدة مجل وفًقا  ينتج    ةسياق  املختلفة 
ت الكلمة  معاين خمتلفة. يف هذه النظرية، ميكن معرفة معىن الكلمة إذا اهتمت مبكون

 (.98ص. ، 2018 ،نندانغ وكوسيماألخرى يف اجلملة )



 
 

14 
 

بعض يف وحدة لغة لى مكونت مرتبطة ببعضها حتتوي القواعد يف اللغة ع
وتغيريها وفًقا لتشكيل   دائًما  واحدة. يف وحدة اللغة، سيتم حتديث املكونت املوجودة

اللغة. لذلك، يتطلب مثل هذا املوقف   اللغة املرغوبة. سواء يف املعىن أو يف تركيب 
ة، من أجل التمكن قيوًدا وتفاصيل اللغة يف سياق معني. يوضح أمهية فهم سياق اللغ

، 2001من وضع سياق لغوي وثيق الصلة حبالة اللغة اليت تريد معرفة معناها )اجلليل،  
 (.89-88 .ص

، لتحليل معىن الكلمة ميكن تقسيمها  لــ ك. عامر  سياقية  استناًدا إىل نظرية
والسياق    وقفإىل أربعة سياقات، وهي السياق اللغوي والسياق العاطفي والسياق امل

 (:74-70 .، ص1998وصف لألقسام األربعة )عمر،  ايف. فيما يليالثق
 . السياق اللغوي1

السياق اللغوي هو حتليل ملعىن اللغة من خالل معرفة معىن الكلمات من  
خالل موقع الكلمة يف سياق اللغة. كلمة هلا معاين كثرية يف سياق اللغة. ومن األمثلة 

وتعن الكلمة املساعدة اليت   "هللا فوق أيديهم  ديقال هللا تعاىل: "   على ذلك آية القرآن
" اليت حسن(. مثال آخر هو كلمة " 40  .، ص2002تعن يف األساس اليد )حممد،  

يف اللغة اإلجنليزية تعن جيد أيًضا. إذا مت وضع الكلمتني   " good"  كلمة  تعن جيد و
تلًفا أيًضا. يف سياقات خمتلفة، فقد يكون معىن الكلمة نفسها خم  "good"و   "حسن"

يد. بصرف النظر عن سياق اللغة نفسه، هناك  على الرغم من أن كلمتني هلما معاين ج
علم مستوى من السياق اللغوي من عدة مستوّيت من العلوم الداللية األخرى مثل  

قدة للغاية وحتتوي على سياقات الصرف وعلم األصوات. العلوم الثالثة مععلم  النحو و 
ذلك  على  مثال  اجلملة    لفصل"ا"  لمة هو ك  لغوية.  و"الفصل "مع  الفصل"  رئيس 

 .بعد وضعها يف اجلملة  ، لكن هلما معاين خمتلفة متاًما"kelasاملعن ". كالمها األول"
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 . السياق العاطفي 2
الضعف  السياق العاطفي هو حتليل للمعىن من خالل النظر إىل القوة أو  

يف اللغة   "like"" وكلمة  احلبال كلمة "العاطفي للكلمة وفًقا حلدودها. على سبيل املث
ا معىن اإلعجاب. ابلنظر من السياق العاطفي، فإن كلمة  ماإلجنليزية. كلتا الكلمتني هل 

هي أكثر من جمرد اإلعجاب ولكن احملبة مما يعن اإلعجاب مبزيد من املشاعر،   "احلب"
كثر من جمرد ا يعن أيًضا اإلعجاب، يعن جمرد اإلعجاب أبي شيء أيف حني أن هذ

نحو والصرف وعلم األصوات، ال يزال اإلعجاب. بعد ذلك، ابلنظر إىل مستوى ال
هناك العديد من القواعد النحوية اليت هلا نفس النوع من السياق العاطفي، خاصًة  

 عند دجمها مع مجلة وفًقا للسياق. 
 وقف سياق املال. 3

روف اليت تستخدم سياق املوقف هو معىن كلمة يعتمد على املوقف أو الظلا
مة يتعلق بوقت ومكان الشخص املتحدث أو  فيها الكلمة. سياق الكلمة املستخد

ذلك كلمات   على  األمثلة  ومن  هللا"املؤلف.  يرمحه"و  "يرمحك  يعن "هللا  . كالمها 
"merahmati"  .للكلمتني خمتلف الدقيق  الوضع  ملن يعطس يف   "يرمحك هللا"، لكن 

 يف اآلخرة.  دعاء ون له ات ويكملن م "يرمحه "  أّماالدنيا، 
 . السياق الثقايف 4

السياق الثقايف هو معىن اللغة اليت ميكن معرفتها من خالل استخدام كلمة  
الناس وثقافتهم  على حدود ثقافة أو ثقافة اجملتمع يف استخدامها. من حيث مهن ة 

. ختتلف  واالختالفات يف أراضيهم. األمثلة هي جذور الكلمات يف الرّيضيات والزراعة
 الكلمة كثريًا يف املعىن عندما ترتبط ابلرّيضيات وعامل الزراعة.

ميكن أن نكتشف هنا طبيعة املعىن السياقي أن معىن السياق هو نظرية  
سيتم دراسته، ميكن استخدامه   البيانةناًدا إىل  ميكنها حتويل اللغة إىل عدة معاٍن. است

و مجلة أو لغة معينة من خالل كمخرج وحل الكتشاف املعىن واهلدف من كالم أ
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ذا البحث املعىن السياقي يف جمال حتليل منهجي للجملة يف سياقها. يتم تضمني ه
راسة املعىن للغة وليس دراستها اخلارجية. هذا ألنه مرتبط بطريقة داالدراسة الداخلية  

الداليل يف الشرح يف الصفحة السابقة، فهو مرتبط ابلتأكيد ابلنحو والصرف وحّت 
 (. 45 . ، ص2002علم األصوات يف اللغة )حممد، 

 (: 151 .، ص2018ومن أهم مسات هذه الطريقة )عبدالرمحن، 
، يتم جتنب املعىن من Firthالتحليل، كما قال أوملان. ووفًقا  يف    ة. يصبح املعىن سهل 1

الكلمات كأحداث،  مع  التعامل  ويتم  تفسريها،  يصعب  اليت  الفكرية  املعاين 
 ميكن البحث فيها. وعادات، وأعمال

. ال خترج هذه الطريقة يف التحليل اللغوي عن نطاق اللغة، لذلك تتجنب  2 
السابقة )أي الطريقة املرجعية، الطريقة الفكرية  هذه الطريقة النقد املوجه للطرق  

 Ricards و  Ougdenوالطريقة السلوكية(. كشف علقة، عن االجتاه اإلشكايل  

Bloomfield  املعىن دراسة  ايف  يفسر  وكالمها  العلوم   لداللة،  سياق  على  بناًء 
األخرى. قال إن البحث عن تفسري لظاهرة لغوية خارج نطاق اللغة يشبه إجياد  

رج من غرفة بال نوافذ وأبواب. جيب علينا فقط البحث عما يوجد يف تلك  خم
 الغرفة. أي أننا ندرس العالقات يف اللغة. 

-151  .، ص 2018، منها )عبد الرمحن،  مث وجهت عدة احتجاجا ضد هذه النظرية 
152:) 

نظرية عاملية لبناء اللغة، بل يستخدم فقط نظرية داللية، يف    Firth. ال يستخدم  1
واألصوات   السياقية  العالقات  من  ابلتسلسل  املعىن  عن  التعبري  جيب  حني 

 .لداللةوالرتاكيب وا
كن تفسريه للوضع  من استخدام مصطلح السياق وأمهيته. ومل ي  Firth. ال حيد  2  

 واضحا.
 . ندما ال يستطيع السياق شرح معىن الكلمةهذه الطريقة غري جمدية متاًما ع . 3
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 الثالث الفصل 
 منهجية البحث . أ

البحث هي طريقة علمية للحصول على البيانت الستخدامات   منهجية
الفهم، وه العلمية وفًقا هلذا  ي  وأغراض معينة. هناك أربعة أنواع من األساليب 

يف تنفيذه بطريقة معقولة. الطريقة    ةعقلية وجتريبية ومنهجية. يتميز األسلوب العقلي
وميكن لآلخرين رؤية  التجريبية هي طريقة حبث ميكن مالحظتها ابحلواس اخلمس  

منطقية معينة. يستخدم   ةالطريقة. الطريقة املنهجية هي طريقة حبث ذات خطو 
تستخدم طريقة  (.  2ص.    ،2015،  سوجيونو)هذا البحث طريقة أكثر منهجية  

البحث هنًجا لتسهيل البحث، وحتتوي طرق البحث النوعي على نوع البحث 
، 2011)راتنا،    حتليل البيانت   يقةطر مجع البيانت و  طريقة  ومصادر البيانت و

 (. 34 .ص
 نوع البحث .1

  املنهج النوعيّ   هيعملية البحث  إلستخدام    و مدخله   نوع البحث
موض البحث  املكتبة  و  وعيةبعملية  يف  املكتيب   البحث  البحث  يسمى   أو 

((Library Research  اثلة للبحث عن مصادر البيانت املكتوبة اليت تتوافق  مم
أبخذ عدة مصادر مكتبية تتعلق مبتغريات    ة. أسلوب البحث يف املكتبابملشكلة

  ممّيزة   (.27، ص.  2015دجييواندونو،  البحث الرئيسية والنظرية املستخدمة )
انت  ك  املكتيب هو اإلجابة عن املشكلة البحث جاهزا إال يف املكتبة،  البحث  

البحث البيانت مباشرة يتوّجه ابلنص املكتوبة، ميت كان تذهب الباحثة أّن  
البحث يف املكتبة    .(5-4.  ، ص2014البابيات جاهزة اثبتة ال يتغري )زيد،  

  كتبة والكتب فيها ملا  كأسلوب مكتبة ألن مصادر بيانت البحث مأخوذة من
  ختتارسيجد الباحثة و (.  182، ص.  2014نيوالكا،  )   .ةتنّوعنتائج البحث املب
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املراد   واهلدف  النظرية  مع  يتوافق  مبا  املكتبة  بعد  حتليلهاالكتب يف    إختيار . 
الكتب املناسبة، حاولت الباحثة قراءة وإجياد البحث لتكون حل الغرض من 

بحث يف املكتبة دائًما مبجموعة من الكتب  األسئلة كموضوع حبث. يرتبط ال
 كتبة مث حيل مشكالت البحث من الكتب اليت مت احلصول عليها.يف امل

 مصادر البياانت  .2
إيصال مصادر البيانت هي املعلومات اليت حتتوي على البيانت ك

البيانت   واضح للبحث. مصادر  البحث  وأدوات    كتوبة امل  البيانت   يف هذا 
ا البحث  نوعه  إىل  ملكتيبحيث  البيانت  مصادر  تنقسم  مص.  در انوعني، 

 الشرح عنهما كمايلي: تمل، تش ومصادر البيانت الثانوية  ساسيةاأل ت البيان
األ .أ البيانت  البحث،  ساس مصادر  الرئيسية يف  البيانت  ية هي مصادر 

 .(10، ص.  2011كورنيادي،  )  ومصادر البيانت هي املصادر األصلية
 تفسريه.  ته و القرآن الكرمي وترمجيتكّون املصادر من 

مصادر البيانت الثانوية هي مصادر البيانت الثانية بعد مصادر البيانت   .ب 
حول   املناسبة ابملشكلةية كمصادر بيانت تتعاون مع البحوث  ساساأل

البحث يف  النظرية  واألساليب  الرئيسية  وآخرون )   املتغريات  ،  سيوتو 
ا(.  58، ص.  2015 الكتب  الدتشتمل على  والكتب  و  للغوية  اللية 

الت  واجملواملفردات من املعجم القرآنية والقوامس الكتب املعىن السياقية، 
 .  وغريها حسن مبوضوع البحث ، والكتب اإللكرتونيةيف اإلنرتنيت

 طريقة مجع البياانت  .3
الواثئق،   البحث هو  البيانت يف هذا  الطريقة طريقة مجع  يف هذه 

در  يف البحث. طريقة مجع بيانت بتوثيق املصايصبح الباحثة شخصية مهمة  
. (142، ص.  2017)جونوان،    البيانت البحث الذي مّت حبثها يف املكتبة

عي.  تصبح طريقة مجع البيانت مع التوثيق مهمة جًدا عند إجراء طرق حبث نو 
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ك.   السياقية  املعاين  نظرية  إىل  استناًدا  للبحث  هدفًا  ابعتباره  ابلقرآن  يتعلق 
حيث يتم ختزين معظمه يف أدلة واثئقية. التوثيق هو عملية حقيقية يف    عامر،

الكتابة أو الصور أو كل شيء حقيقي. يف هذا البحث،  أشكال خمتلفة، مثل  
ادر البيانت اليت مت وصفها  يبحث الباحثة عن الواثئق بصيغة مكتوبة من مص

وات كانت اخلط(.  179-175  . ، ص2017يف البحث السابقة )جوانوان،  
 : فيما يلي مرتبا

 .قرأ الباحثة اآلّيت اليت تتضمن كلمة "متاع" يف القرآن الكرمي.أ
قرأ الباحثة الرتمجة و التفسري من اآلّيت املوجودة اليت تتضمن كلمة   .ب 

 ."متاع" يف القرآن الكرمي
فهم الباحثة الرتمجة و التفسري من اآلّيت املوجودة اليت تتضمن كلمة   .ج

 .كرمي"متاع" يف القرآن ال
البيانت الذي مّت حبثها السابقة على أساس نظرية سياقية ك.   حلّ .د

 عامر.
 طريقة حتليل البياانت .4

عنصور. ستحليل هذه تشتمل على أربعة    لــ ك.عامركانت نظرية سياقية  
ترتكب على السياق    لــ ك.عامرتمد تلك العنصور. العنصور  عملية البحث إبع

والسياق   العاطفي  والسياق  الثقاللغوي  والسياق  وكوسيم،  يف  ااملوقف  )نندانغ 
يُعرَّف السياق على أنه كلمة أو عبارة أو صوت  .  (100-98  .، ص2018

حيث يستند إىل نظرية  (. 46  . ، ص 2016يسبق عنصر اللغة ويتبعه )ماتسنا،  
طريقة مت تقسيمها إىل أربعة مفاهيم يف حبث املعىن السياقي و   لــ ك.عامرسياقية  
 :كاآليتحتليلها  
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املوجودة .أ البيانت  على  مجع  يشتمل  و  السابقة  اخلطوة  يف  حبثها  مّت  الذي 
كامصادر األساسية و الكتب ترتبط بنظرية    يف القرآن الكرمي  الكلمة "متاع" 

 .لــ ك.عامرسياقية 
. واستخراج البيانت،  لــ ك.عامرعلى أساس نظرية سياقية  ختفيض البيانت  .ب 

(.  100، ص.  2007مستعمل )موردّيمتوكو،    والفهم، مث وإزالة البيانت غري
حتليلها   ت املهمة مث يركز على النظرية والبيانت الذي ترتكبوحتليل البيان

 :(74-70 .، ص1998)عمر،  عن السياق كمايلي
 . السياق اللغوي1

السياق اللغوي هو سياق لغوي مثل شكل الكلمات والعبارات اليت 
الباحثة تبني عن املعن  ىن خمتلف.تسبق وتتبع بعد ذلك حبيث يتكون مع

يف القرآن   السياق اللغوي من الكلمات الذي وجدت يف بعض اآلّيت 
 .الكرمي

 . السياق العاطفي 2
السياق العاطفي هو كلمة حمدودة يف معناها ابلنظر إىل مستوى 

الباحثة تبني عن املعن السياق العاطفي    وضعف العواطف أو املشاعر.
 .يف القرآن الكرمي دت يف بعض اآلّيت من الكلمات الذي وج

 وقف سياق املال. 3
سياق املوقف هو السياق الذي مت تضمينه يف السياق خارج اللغة. ال

مواقف  يف  تستخدم  الكلمة  ألن  خمتلف  مبعىن  الكلمة  نفس  هو  املعىن 
عن املعن السياق املوقف من الكلمات الذي   الباحثة تبني  وظروف خمتلفة.

 .يف القرآن الكرمي ت وجدت يف بعض اآلّي
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 . السياق الثقايف 4
السياق الثقايف هو سياق القيم الثقافية يف اجملتمع اليت ميكن أن  

استخدام كلمة. على  من   تؤثر  الثقايف  السياق  املعن  عن  تبني  الباحثة 
 .يف القرآن الكرمي الكلمات الذي وجدت يف بعض اآلّيت 

وفقا نظرية    على شكل وصفي  يانت وتبنّي الب  يف شكل جداول  ج. عرض البيانت 
   .لــ ك.عامرسياقية 

يتم استخالص هذا االستنتاج من خالل مقارنة    ،الباحثة على اإلستنتاج  تماد. ق
مدى مالءمة البيان وموضوع البحث ابملعىن احلايل مع املفاهيم األساسية يف  

سياقية    البحث نظرية  وفق  لــ ك.عامروفقا  الباحثة  وخيلص  اليت    ابلبيانت . 
حصل عليها علمًيا وليس متنًيا للباحثة. الرتكيز على نتائج حتليل البيانت يف 

البحث بشكل واضح وأصيل. هذه اخلطوة هي اخلطوة األخرية من  ع ملية 
 .(11 .، ص2007البحث )سانتوسو ومحداين، 
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 الرابع  الفصل
 و حتليلها  البياانت عرض

 
مة "متاع" ىف القرآن  ت املعن السياقية كل ستبحث عن حتليل البيان  الفصلهذا  

معانيها خمتلفة حيث موقفها السياقية يف اآلّيت من  الوصفي.كانت   الكرمي خاصة بشكل
القرآن. سوف تقّرر الباحثة املعاين السياقية من تلك الكلمات على أساس نظرية سياقية  

كلمة ىف القرآن الكرمي واألخر نبنّي أوال عن معىن كلمة عاّمة مث العدد من ال  لـــ ك. عامر.
ن نشرح الكلمات لتحليل املعىن، نبنّي أّوال  قبل أ  التفاصيل من الكلمة  التحليل البيانت 

 املعاجمالنواحي املختلفة والقوامس و مفهوم املعىن األساسي من    أيعن معىن كلمة عاّمة  
 كمااآليت:   والقرآن وترمجته

 يف القرآن الكرمي   "متاع"  مةلكتراكب  السورة اليت تتضمن و  معىن كلمة .أ
املناسبة ابلكلمة.   الباحثة إبمجال من مصادر  معىن كلمة "متاع" ستبّينها 

املعىن املعجمي أو املعىن األساسي هو املعىن دون أي عالقة بسياق اجلملة من وجدت  
املعىن كلمة "متاع" يف املعاين عريب اإلليكرتوين مجع أمتعة أي    حيث العبارات واجلمل.

عام وأاثث البيت واألدوات والسلع وغريها، سوى  ما ينتفع به من احلاجات كالط لك
(.  2022الذهب والفضة. واملعىن آخر هو كل ما يلبسه الناس أو يبسطونه )سارّي،  

أّما يف املنجد معىن كلمة "متاع" أي كّل ما ينتفع به من عروض الدنيا كثريها وقليلها 
نتفع به انتفاعا قليال لبسه اإلنسان او يبسطه أو ما ي سوى الفّضة والذهب أو كّل ما ي

غري ابق بل ينقضي عن قريب. يقال "إمنا احلياة الدنيا متاع" أي بلغة يتبّلغ به ال بقاء 
 ( 746، ص. 1908، عيو اليسّ له. )اليّسوعي و 

املعىن الصريف هو املعىن الذي أييت من أصغر وحدة لغوية يف  مثّ من وجه  
املعىن يعتمد على التغيري يف الكلمة يف الكلمة والذي يرتبط مباشرة    كلمة أو مورفيم.

كلمة "متاع" يدّل على اسم    رف حسب موضع الكلمة.ص يف الكلمة يف علم  ابلتغري
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ريه. تلك الكلمة يدّل على أي جامد. اسم جامد اي اسم أصال بنفسه والأيخذ من غ
نفسه من األشياء. ال اشتقاق  اسم جامد يسمي اسم ذات. املقصود ابلذات ما قام ب

كما بيّنت   املعىن النحوي هو املعىن الذي تسببه العملية النحوية.من تلك الكلمة. و 
يف الفرتة السابقة، أّن كلمة "متاع" دّل على اسم. أي اسم مبن وعالمة رفعه ضّمة  

 (. 69)الّسامرّائي، ص. رة يف أخريه  ظاه
ع" يوجد هناك املعن املختلفة.  بعد أن حبثت الباحثة عن معن كلمة "متا 

كّل ما ينتفع به من عروض الدنيا كثريها وقليلها سوى الفّضة والذهب أو  ي  أحدها أ
كّل ما يلبسه اإلنسان او يبسطه أو ما ينتفع به انتفاعا قليال غري ابق بل ينقضي عن 

وعي و اليّسوعي،  قريب. يقال "إمنا احلياة الدنيا متاع" أي بلغة يتبّلغ به ال بقاء له )اليسّ 
. ذلك املعىن االصطالحي من القاموس وأكثرها املعىن السياقي  (746، ص. 1908

 (.  2022كلمة "متاع" أي لّذة أو متعة )سارّي، 
لباحثة أن املعىن  استنادا علي بيان معىن كلمة يف الفقرة السابقة، تستنبط ا

وقعت . فرمّبا ستفارق املعىن إذا  أو املتعة، مثّ جواهر وزينة   ملّذةكلمة "متاع" إبمجال أي  
يف اجلملة املتنّوعة أي السياق من اجلملة. ووجدت الباحثة املعىن املختلفة كلمة "متاع"  

أن  أو املتعة. وتعرف أي قول يف احلديث    ملّذةيف القرآن الكرمي، لكّن معناه عاّمة أي  
ها املرأُة الصاحلة(( رواه  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ))الدنيا متاٌع، وخرُي متاعِ 

ابتداء يف وقت ما القدمية عند تطالع ترمجة القرآن، وتوجد املعىن املختلفة. مثّ    .مسلم
الباح لعمليثحتّمس  البيانت  الكلمة  تلك  تستخدم  أن  ترّجى  ة  اجلامعي.  البحث  ة 

ا يف  وأفعاهلا  فقليال  قليال  القرآن  تدبّر  ألجل  املتساوية  العملية  تلك  حلياة  إبستمرار 
 اليومية. 

بعد أن نعرف مفهوم كلمة "متاع" يف البيان السابقة، وجدت الباحثة العدد 
 36تتضمن يف السورة البقرة اآلية  كلمات يف السور القرآن الكرمي.    21كلمة "متاع"  

، 77، والسورة النساء اآلية  197، و  185،  14، و السورة آل عمران اآلية  241و  
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و   23، والسورة يونس اآلية  38، و السورة التوبة اآلية  24و السورة االعراف اآلية  
، و السورة االنبيآء  117نحل اآلية  ، و السورة ال26و    17، و السورة الرعد اآلية  70

، و السورة 61-0ا6، و السورة القصص اآلية  29آلية  ، و السورة النور ا111اآلية  
، والسورة 35لزخروف اآلية  ، و السورة ا36، و السورة الشورى اآلية  39غافر اآلية  

تبحثها يف املعجم املفهرس أللفاظ ورات   ، تلك السور و اآلّيت املذك20احلديد اآلية  
الكرمي ص.  2002الباقي،  )  القرآن  عرض  658-659،    وحتليلها   البيانت (. 

  . يف الفقرة التالية  ستقّدمها الباحثة معىن كلمة "متاع" على أساس نظرية لـــ ك. عامر
 وترمجته وتفسريه والقوامس وارتباطه حول املعىن السياقي.القرآن حبث من 

 
 معىن كلمة "متاع" يف القرآن الكرمي على أساس نظرية سياقية لــ ك.عامر.   .ب

لـــ    سياقية   معىن كلمة "متاع" على أساس نظرية   و حتليلها  البيانت عرض  
 حبثها الواضح و التفاصيل كمايلى:  ،ك. عامر

 36 سورة البقرة اآليةكلمة "متاع" يف ال .1
قال هللا هلالج لج يف القرآن العظيم: فاَزهّلما الّشيطن عنها فَاخرجهما مـّما كان فيۖه وقلنا 

البقرة   إىل حني    متاع ولكم يف األرض مستقّر وّ اهبطوا بعضكم لبعض عدو ۚ  
﴿36 ﴾ 

التفسري األول هلذه اآلية يف شرح ابن كثري مرتبط ابآلية السابقة. خيربن  
 ، الشيطان، وصية هللا اليت مل يطيعها الشيطان عندما أمره ابلسجود آلدمعن آدم و 

، طعام  جلّنةاأنه مسح آلدم ابلبقاء يف اجلنة حيثما شاء، وأكل ما هو موجود يف  
كان وفريًا ولذيًذا. وكذلك جيد لألكل. ومع ذلك، ال تزال اجلنة احملتلة صراًعا  

لسماء، بينما يكشف القرطيب أن املعتزلة بني العلماء. يعتقد العلماء أن اجلنة يف ا
 .(  11. ص ،1994الشيخ، والقدرية يعتقدون أن اجلنة على األرض )
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نتائج أفعال آدم وحواء اللذين دفعهما    36مث شرح التفسري يف اآلية  
الشيطان ألكل الثمر الذي حرمه هللا. وأما أي شجرة هنى هللا عن أخذها، فليس 

ة اليت ال ينبغي قطفها. ال يشرح ابلتفصيل ال يف هناك بيان يف أحكام الشجر 
هو  وهذا  غامضا،  اآلية  تفسري  ترك  الرازي  تفسري  يف  احلديث.  يف  وال  القرآن 

عنها﴿ .األنسب الّشيطن  على كلمة ﴾فاَزهّلما  إىل  ﴾عنها ﴿ضامر  العودة  هو 
التخلص من كالمها. "وكالمها يُنزعان    عاصم. فإن املعىن يف قراءة  ﴾اجلنة﴿ هو 
طيب، وصفاء. اآلية    رزقش، و ن كل الظروف" أي املالبس، ومكان واسع للعيع

ولكم يف األرض مستقّر  ﴿التالية   لبعض عدو ۚ  اهبطوا بعضكم  إىل ّومتاع  وقلنا 
.  ، واملوت حّت وقت حمددين، مث إىل يوم القيامةلرزقأي مكان للعيش، وا  ﴾حني

الر  لإلنساوقال  هتديد خطري  على  حتتوي  اآلية  إن  أشكال ازي  خمتلف  ن ضد 
هات خمتلفة. وقد نتج عن جرأة آدم على ارتكاب  العصيان اليت ترتكب من ج

 .(111-112 .ص ،1994الشيخ، خطأ بسيط كان هللا قد هنى عنه )
الذي موضًحا    ﴾فاَزهّلما الّشيطن عنها ﴿ شرح تفسري اجلاللني شرح  مث

  أن)آدم وحواء(  أن الشيطان ختلص من آدم وحواء إبغوائه الذي قال: "هل لك  
. ال  )شجارة اخللد( هو  هذا  حياتك؟  ستدمي  اليت  اخللد  الشجرة  من  نوًعا؟  أريكما

ينسون أن يقسموا ابسم هللا أهنم ال يريدون إال أن ينقلوا النصائح واالقرتاحات 
مث أخرجهم هللا   ﴾فَاخرجهما مـّما كان فيه﴿. وحواء من الثمراحلسنة. فأكل آدم 

السماء.   وأبناؤك    ﴾وا اهبط  وقلنا﴿من  أنت  األرض. هذا هو،  إىل  النزول  يعن 
أصبح بعض أوالدك وأحفادك أعداء لآلخرين  ﴾بعضكم لبعض عدو ﴿.  وأحفادك

تعن    ﴾إىل حني  متاع ولكم يف األرض مستقّر وّ ﴿ألن بعضكم أساء إىل آخرين.  
إىل  )  .مكاًن لإلقامة )ومتاع( ومتعة يف شكل منتجات نباتية حتبها وتستمتع هبا 

 (. 21 .ص، 1505احمللي والسيوطي، ) وت امليعن حّت  (حني
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يف كتاب تفسري املصباح شرح تفسري هذه اآلية ابلتفصيل. أُغوي آدم 
جربائيل،    ئكة ملالوزوجته إبغراء الشيطان ألكل مثر الشجرة. مث أبمر هللا عن طريق ا

وأحفاد آدم أمر آدم وزوجته ابلنزول إىل األرض والعيش على األرض مع أبناء  
فاَزهّلما  ﴿  .على األرض لذة العيش إىل وقت معني، أي يوم القيامة  واجلن. العيش
معىن هذه اآلية يدل على أهنم مل يكونوا مدركني متاما يف ذلك   ﴾الّشيطن عنها

. 115  اآلية  سورة طهالالوقت، فقد زلقوا. ويف آية أخرى قيل أن آدم نسي يف  
اصي ته عن خطيئة الشيطان الذي يرتكب املعبسبب ذلك انزلق آدم. ختتلف خطي

يف طردهم من  بوعي كامل ويدفعه الكربّيء. إن التجاوزات اليت ارتكبوها تسببت  
األماكن والظروف اليت كانت مليئة ابملتعة اليت مروا هبا سابًقا، حّت أهنم أُمروا  

ا  يفهم البعض أنه بسبب أكل الشجرة وهناك أيضً   (عنها ) .  ابلنزول إىل األرض
ه من السماء. لذلك أجربت على مبعىن السماء، حيث خرج كل منهما عن مسار 

 (.  158، ص. 2005)شهاب،  تعةاخلروج من ذلك املكان مليئة ابمل
الشيطان هو عدو اإلنسان، وجيب  ﴾بعضكم لبعض عدو﴿ يعن أن 

و  ألنه حّت ل ،على البشر أيًضا أن جيعلوه عدًوا. ال تكن لطيًفا معه، وال تغفر له
يعود إىل العداء. ال تفكر يف شياطني مثل البشر الذين ميكن أن يكونوا غفر له فس 

حمايدين. ليس األمر كذلك، إذا أصبح البشر أحياًن أعداء لبعض البشر اآلخرين.  
عندها يكون إبليس حّت هناية الزمان. وهناك من يفهم أن العداء هو العداء بني  

تلد   آلدم وحواء،هذه معلومة  بعض.  بآدم وبعضهم    بنس  أفعاهلم  نتيجة  أهنم 
خلالً يف أرواحهم ويف النهاية تلد أرواح أبنائهم وأحفادهم بسمات سلبية. كما  
الذين ميكنهم   البشر  تُورث مثل  أن  البشرية ميكن  إن األخالق  ابن عسري  قال 

ن التأثري يف بعضهم البعض يف االرتباط. مث مصدر األخالق احلسنة والسيئة م
ويكون النشاط عادة. عالوة    ،وساوس حتفز على النشاطلب، فهذه الوساوس الق
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شهاب،  على ذلك، فإن الدين حيرم التفكري غري األخالقي وكبح األفكار السيئة )
 .(159 .ص، 2005

( اليت ُترتجم مبلذات احلياة املؤقتة. يف اجلوهر يعن متعة اعمث كلمة )مت
اك أشياء أخرى  ك عيوب، وهنمتقطع، وهنااستخدام شيء ما يف وقت حمدود و 

ال النوعية والكمية. يف إشارة إىل أن هذا  وملذاته مؤقتة،    دنياأفضل من حيث 
هناك مكان أزيل، وهناك ملذات أبدية وجودة عظيمة يف اآلخرة. ما حدث آلدم 

. إن رضللغاية لكي ينجحوا يف أداء واجباهتم كخلفاء يف األ  مهمّ وشريكه درس  
ملأوى والطعام هو مثال على كيفية يتم توفري املالبس واالوجود يف اجلنة حيث  

الشيطان   حيل  هتدف  األساسية.  االحتياجات  هذه  وتوفري  األرض  ازدهار 
وأكاذيبه إىل شرح مدى دهاء العدو ومكره، حّت ال ينخدع مرة أخرى يف األّيم  

.  ة كما سيظهر هلم هللاالقادمة. جيب أن يدفعهم الطرد املبهج من السماء للعود
ه يغرس الشعور ابلندم يف النفس البشرية ويظهر أن الشيطان  إن تفسري اآلية أعال

 (161، ص. 2005)شهاب،  مصدر كارثة لألعداء الذين يواجهوهنم
"  متاع " كلمة سياق  ال، فإن معىن السابقة بيان ثالثة التفاسري وبناًء على

مثل القوت واملأوى    ض ووجوًدا على األرض،يعن شيًئا ممتًعا على األر أي ملّذة،  
املشار إليها يف تفسري اآلية    ملّذةمثّ يف كتاب أخر  األكل اجليد والطعام اجليد.  و 

تكون يف شكل نتائج نبااتت حمبوبة وميكن االستمتاع هبا حّت وقت معني أو 
حمدودة اليت تستغل شيئاً ما لفرتة    ملّذةمتعة دنيوية مؤقتة، أي  و بعده أي  املوت.  

ك. عامر، إىل لـــ  ثة، بناء على منظور نظرية  عيوهبا. وخلصت الباح  ومتقطعة، وهلا 
 .عاطفيأن معىن كلمة "متاع" يف سياق اآلية أعاله متضمن يف سياق ال
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 241كلمة "متاع" يف السورة البقرة اآلية  .2
    املّتقنيحّقا على  ابملعروف ۗ    متاع وللمطلٰقت   قال هللا هلالج لج يف القرآن العظيم:

 ﴾ 241البقرة ﴿
حتتوي هذه اآلية على تفسري اآلية اليت تتحدث عن النساء املطلقات  
أو الاليت هجرهن أزواجهن. حول مصري املرأة اليت تركها زوجها. رواه عبد الرمحن 

. مع نزول هذه 236بن زيد بن أسلم ملا نزلت آية القرآن يف سورة البقرة اآلية  
مث   ه، وإذا أردت فلن أفعله".ردت أن أفعل اخلري فسأفعل اآلية قال أحدهم "إذا أ

آية   نزلت  الكلمات  هذه  املّتقني  ابملعروف ۗ    متاعوللمطلٰقت  ﴿بعد  على  حّقا 
ملا نزلت هذه اآلية  فبيانت أيضا،(.495-494  .ص  ،1994الشيخ،  )    ﴾241

إذا أردت "من حديث ابن جرير عن أيب زيد أنه ملا نزلت هذه اآلية قال قائل:  
)السيوطي،    مث أنزل هللا هذه اآلية  إن مل أشأ فال أفعل"أن أفعل خريًا أفعلها، و 

  .(106، ص. 1505
وخبصوص هذه اآلية، عرب اإلمام الشافعي عن رأيه يف شرح ابن كثري  

امرأة طلقها أو هجرها زوجها، ملزمة إبعطاء املتعة لزوجته. وسواء قدم أن كل  
استخدم هذا الرأي    الصداق أم ال وسواء تدخلت املرأة فيه أم ال. ويف النهاية 

ويف الوقت نفسه، ابلنسبة ملن ال حيتاج إىل عطاء مطلًقا   .مجهور العلماء السلفيني
اء أن هذا شكل من أشكال ذكر  . يرى العلم236ية  اآلالبقرة    سورةعلى أساس  

 ، 1994الشيخ،  أعلم )بعض األجزاء العامة. ال توجد ختصصات ابرزة. وهللا  
 ( 495ص. 

وللمطلٰقت متاع ابملعروف ۗ حّقا  ﴿تفسري اجلاللني  أما شرح يف كتاب ال
املّتقني   الزوج   ﴾على  لقدرة  يعن أهنن قد أُعطني متعًتا صحيًحا مما يعن وفًقا 

ل مطلق لفعله املتوقع. كل هذا لألتقياء. وهذا ما يكرره و ( كمفعاكواجب، )حق
دخل، ألن  هللا سبحانه وتعاىل، من أجل الوصول إىل النساء اللوايت تعرضن للت
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يتدخلوا مل  من  عن  تتحدث  األخرية  والسيوط)  اآلية  ص. ،  1505ي،  احمللي 
132 .) 

حيق  عام  بشكل  أنه  املصباح  تفسري  يف  أعاله  اآلية  تفسري  شرح 
للمطلقات أبي شكل من األشكال "العيون" وهي هداّي لطيفة مقابل الطالق  

ة هذه اآلية، فإن هناك  والتسلية من احلزن الناجم عن طالقهن. وبناًء على افتتاحي
معيشية معقولة. ما إذا كان الزوج علماء يلزمون كل زوج طلق زوجته مبصروفات 

قد مارس معها اجلنس أم ال، وهل هناك التزام مسبق بدفع املهر أم ال. تعلم من 
آّيت سابقة أن الزوج الذي مل ميارس اجلنس أو مل ميارس اجلنس ومل حيدد له مهرًا، 

ع أي شيء لزوجته املطلقة، وعلى الزوج أن يعطي نصف املهر الذي  فال يلزمه بدف
تعن    "متاع"    ده. إذا فهمت هذه اآلية على أهنا الفهم أعاله، فإن كلمةحد

اآلية   به.  املنوطة  االلتزامات  لزوجة مطلقة يف شكل غري  الزوج   -241إعطاء 
ناك أيًضا  ه 242-241من سورة البقرة  اجملموعة التاسعة عشر، اآلّيت   242

مبعىن احلياة، حبيث ال يوجد تكرار لألمر يف هذه اآلية واآلية    عمن يفهم كلمة متا 
الزوجة يف    236 وهنا حق  مهر،  دون  املطلقة  تتعلق حبق  السابقة  اآلية  ألن 

 .(524-523  ، ص. 2005شهاب، الكسب ما دامت يف العدة. )
"  متاع " كلمة سياق  ال، فإن معىن السابقة بيان ثالثة التفاسري وبناًء على

لغوية هو ما يتمّتع به من الّصيد والطعام و متعة املرأة هي ما    ، معنمتعةأي  
لتنتفع به من حنو مال أو خادم. و اجلمع متع.   ويف   وصلت به بعد الطالق 

 تفسري اجلاللني يف هذه اآلية يدخل يف معىن املتعة أو العيش حبسب قدرة الزوج. 
ة ميكن أن تكون ممتعة، والبعض يقول رزقه والبعض  ديه  يف التفسري املصباح أي

يقول إن هبة الزوج للزوجة املطلقة هي على شكل شيء آخر من االلتزامات 
اآلية أّن يسّبب إبحدى قول املرء عن  أّما ارتبط أبسباب النزول من  املنوطة به.  
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اله، وفق  " يف سياق اآلية أعتاعكلمة "م  ةالباحث  تستنبطو شأن أفعاله إيل النساء.  
 .الثقايفمضمنة على معىن سياق   .. عامركلـــ ية منظور نظر 

 
 14كلمة "متاع" يف السورة آل عمران اآلية  .3

زيّن للّناس حّب الشهٰوت من الّنسآء و البنني و  يف القرآن العظيم:    هلالج لج قال هللا  
لك القناطري املقنطرة من الذهب و الفّضة و اخليل املسّومة و األنعام و احلرث ۗ ذٰ 

 ﴾14آل عمران ﴿ حسن املـــٰاب   احلٰيوة الّدنيا ۗ وهللا عنده متاع 
حيتوي التفسري يف هذه اآلية على كلمة هللا اليت خترب البشر أنه جعل  
احلياة يف هذا العامل مجيلة. اجلمال يف شكل ملذات خمتلفة، نساء وأطفال. يبدأ  

أسامة بن زيد رضي هللا    نعهللا بذكر النساء. ألن قذف املرأة أثقل من الرجل.  
ترَكُت بعدي فتنًة هي أضرُّ على    ما )عنهما، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )

 .(18 .ص  ،1994الشيخ، ) .الّرِجاِل ِمن النساِء(( متفق عليه
عن عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما، أن  انظر مرة أخرى  

دنيا متاٌع، وخرُي متاِعها املرأُة الصاحلة(( رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ))ال
األطفال مبثابة فخر وجموهرات. من نحية أخرى، حمبة  مث يصنع حب    .رواه مسلم

. صلى هللا عليه و سلم  األطفال بقصد إضافة ذرية أو إضافة إىل أمة النيب حممد
احلديث:   يف  ورد  القيامة))كما  يوم  بكم  مكاثر  فإين  الولود  الودود    (( تزوجوا 

وابملثل، فإن حب امللكية، الذي يُقصد به أحياًن االفتخار،  .  أخرجه ابن حبان
الفقراء. هذه كلها أعمال حقرية. يف بعض األحيان يكون الغرض    والكربّيء إىل

منه هو توفري لقمة العيش لألقارب. تقوية الصداقة، افعل اخلري والطاعة. ال يزال  
القنطار. حجم  حول  خيتلفون  ج  املعلقون  يف  القنطار  وهرها كنزًا كبريًا. تعترب 

 .(20-19ص  ،1994الشيخ، )
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االختيار شرح يف تفسري ابن كثري عن ابن   يعن  ﴾مةاملسوّ ﴿مث كلمة هللا:  
مة: ما يرعى وهو حسن جدا. وكذلك رواه جماهد  عباس رضي هللا عنه. املسوّ 

دي والربيع بن  ة وسعيد بن جبري وعبد الرمحن بن عبد هللا بن أبزي والس ميوعكر 
اجلبهة   على  بيضاء  خطوط  يقول  من  أيًضا  هناك  وغريهم.  سنان  وأبو  أنس 

 .( 20 .ص ،1994الشيخ، والساقني قاهلا مكهول. )
وتعن اإلبل واألبقار واملاعز.    .املاشيةيعن    ﴾ األنعام﴿مث قال هللا تعاىل:  

ٰذلك ﴿  .ة"حقول األرز". واملقصود األرض املستخدمة للزراعة والزراع  ﴾ث احلر ﴿
دنيا.  . هذه هي الزهرة ابإلضافة إىل زينة احلياة الفانية يف ال﴾متاع احلٰيوة الّدنيا

زينة   أعاله، كلها  املذكورة  واملمتلكات  واألحفاد،  واألوالد  النساء  أن  هللا  يعلم 
مكان جيد    ﴾حسن املـــٰاب    وهللا عنده ﴿  مثّ   .مميت أو غري دائم   دنياال  للعيش يف

ألن اجملوهرات املذكورة سابقاً    .انه وتعاىلاجليد هو عند هللا سبح  للعودة واألجر
   (. 21ص.  ،1994الشيخ، ) سريعة الزوال

مجيلة يف عيون البشر     ﴾زيّن للّناس حّب الشهٰوت ﴿يف التفسري اجلاللني  
املرغوبة واحملبوبة ابلشهوة، فتنة من هللا أو خداع من حب الشهوة، أي األشياء  

أي النساء واألطفال والكثري    ﴾و القناطري املقنطر  ء و البننيّنسآ من ال﴿  الشيطان،
واملرتاكمة، الوفرية  الثروات  املسّومة﴿  من  اخليل  و  الفّضة  و  الذهب  على   ﴾من 

جيدة   أو  وسيم  وخيول  وفضة  واحلرث ﴿شكل ذهب  أي  "مواشي"    ﴾واألنعام 
   ﴾ ة الّدنيا ۗ ع احلٰيو ٰذلك متا ﴿    .أو النبااتت   اإلبل واألبقار واملاعز "وحقول األرز" 

يعيش البشر يف العامل    .هو متعة العيش يف العامل،  هكذا هو الذي مت ذكره سابًقا
حسن     وهللا عنده﴿   .بسعادة مع ثرواهتم، لكنهم خيتفون بعد ذلك أو خيتفون

ذلك   ﴾املـــٰاب  وال شيء غري  احللم  يكون  أن  ينبغي  لذلك  اجلنة،  احمللي  )  .أي 
 (.213-212ص.   ،1505 والسيوطي،
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املصباح شرح   التفسري  الرغبات يف  للبشر حب خمتلف  جعلت مجيلة 
هو ميل ال ميكن إيقافه للقلب إىل شيء مادي حسي. اجلميل    شهوة(. الشهوة)ال

هو احلب وليس األشياء اليت يسميها. قد يكون أن بعض ما ورد يف التفاصيل 
واًب من قبل شخص ما، ليس دافًعا صعًبا أو ال ميكن إيقافه. ولكن إذا كان حمب

حبها هي يف ذلك الوقت يصبح صعًبا أو ال ميكن إيقافه. كانت األشياء اليت أ
الرغبة يف النساء واألبناء والكنوز العظيمة من الذهب والفضة واخليول املختارة 
واملاشية واحلقول. يف افتتاحية اآلية مل يرد ذكر للطفلة. ألن حالة اجملتمع يف ذلك  

تزا ال  املرأة. يف  الوقت  مكانة  حيتقر  اجلاهلية  العريب يف  اجملتمع  لصيب.  تتوق  ل 
ن، غالًبا ما يتم ذكر كلمة واحدة فقط من الكلمة املقابلة افتتاحية آّيت القرآ

دون ذكر العكس. وابملثل مع افتتاحية اآلية أعاله، تنص اآلية على أهنا مجيلة  
وللنساء و  وللرجال  للرجال،  النساء  البشر، أي  أهنا  لكل  والبنات. كما  لألوالد 

)القناطري(    أصبحت مجيلة للبشر، حب الكنوز اليت ال ميكن عدها بعد اآلن.
كيلوغرام أو مبلغ معني من املال. البعض ال حيدد املبلغ.    100والبعض يقول مثل  

من  ((قنطار ))هي مجع    ( قناطر) عدد  مقياس  هذا  الثاين،  الرأي  ألتباع  وفقا   .
مالك مواجهة صعوابت احلياة. أنفقه للحصول على الراحة الكنوز اليت تتيح لل 
وعائلتك  ضر لنفسك  هو  )املقنطرة(  اآلية  .  إىل  االنتباه  مع  )القناطر(.  من  ب 

أعاله، فإن مقدار حب اإلنسان للثروة بكميات كبرية ال يقتصر، بل يتضاعف  
بعض يقول مة( هلا معان كثرية، فهي عموماً تعن احلصان، والالكثري أيًضا. )املسوّ 

  ص.   ،2005  شهاب، ن خاص. )مكان للرعي. أي أن احلصان املعن هو حصا
28). 

لى ذلك، تدخل املاشية أيًضا يف حب البشر. واملراد ابملاشية:  عالوة ع
البقر واملاعز والغنم واإلبل. كال من الذكور واإلنث. آخر ما ورد يف هذه اآلية 

ا  صول عليه يتطلب جمهوًدا إضافيً احلقول. هذا هو األخري ألن احل (احلرث ) هو
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هي سلع كانت    ، وآخرين. هذه البضائعسبيكة   من البشر، ليس مثل الذهب،
إىل     (احلرث ) موجودة وال تتطلب جهوًدا بشرية خاصة إلنتاجها. تشري كلمة  

حرث األرض. الرتبة قاسية، لذلك جيب أوالً حرثها لزراعة البذور، مث معاجلتها  
بااتت، مث تصبح األرض حقول أرز وحقواًل. وهكذا فإن هللا بسقيها حّت تنمو الن

شهاب، ) إهنا فطرة فطرية لإلنسان منذ الوالدةهو الذي جيعل كل شيء مجياًل.  
 . (28 .ص، 2005

هللا سبحانه وتعاىل كلف البشر ليكونوا خلفاء على األرض. مت تكليفهم  
غلب عليه الغرائز اليت ذكرت ببنائها وازدهارها. هلذا الغرض، هللا سبحانه وتعاىل. ت

اخلالفة، جيب أن يكون  تفاصيلها من بني أمور أخرى يف هذه اآلية. لتنفيذ مهمة  
لدى البشر غريزة احلفاظ على احلياة بني الكائنات املختلفة، من نوعها وأنواع  
الدافعة  القوة  هي  الغريزة  هذه  الغريزة.  نفس  هلا  اليت  األخرى،  احلية  الكائنات 

ومها  الرئيسية   رئيسيني،  شيئني  الدافع  هذا  يتضمن  البشرية.  األنشطة  جلميع 
و "احلفاظ على األنواع". من كالمها ولدت دوافع خمتلفة، "احلفاظ على الذات"  

مثل تلبية احتياجات املالبس، والطعام، واملسكن، والرغبة يف امتالك، والرغبة يف  
الطبيعة للحفاظ على الذات، بينما أو    التميز. كلهم مرتبطون ارتباطًا وثيًقا ابحلافز

ى جنسهم. وهذا من الطبيعة  ترتبط احلوافز اجلنسية ابجلهود البشرية للحفاظ عل 
 . (28 .ص، 2005شهاب، اليت زينها هللا للبشر )

جيب أال يغيب عن األذهان أنه عندما يقر القرآن ويؤكد وجود حب  
مل، فإنه يؤكد أيًضا هذه الرغبات، أو بعبارة أخرى حيث على أداء أنشطة الع

اآلية السابقة    . لذلك تنتهيإىل هللاعلى احلاجة إىل أن تكون أكرب، أي احلصول  
وهذا هو معىن اآلية السابقة ورسالتها، إذا فهم أن    (حسن املـــٰاب    وهللا عنده)

هللا هو الذي جيمل الشهوة. وإن كان األمر كذلك، فكل ما سبق فهو يف األساس 
تستمر  ،خري ق  لذلك  الدنيا، ومع هللا خرٌي  اآلية يف  العيش يف  لذة  وهلا: "هذه 
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ا "فرحة  إليها".  مبصطلح"مللرجوع  أعاله  اآلية  يف  موصوفة  واملعىن تاعحلياة   ،"
األصلي هلا هو املتعة اليت ميكن احلصول عليها بسهولة مرة أخرى بشكل مؤقت. 

 .(30 .ص  ،2005 شهاب،)
"  متاع " كلمة سياق  ال، فإن معىن بقةالسا بيان ثالثة التفاسري وبناًء على

الدنيا أكثر، كالنساء واألطفال، لذة العيش يف الدنيا يف صورة شهوة حتب    أي
معىن كلمة "    ةالباحث  توغىن الثروة كالذهب والفضة، املاشية والنبااتت. استنتج

 . عامر مضمنة على معىن سياق اللغة. كلـــ  " من منظور نظرية  اعمت
 

 185اآلية  السورة آل عمران كلمة "متاع" يف  .4
كّل نفس ذآئقة املوت ۗ وإمنا توّفون اُجوركم يوم  يف القرآن العظيم:    هلالج لجقال هللا  

  متاع القيامة ۗ فمن زحزح عن الّنار و اُدخل اجلّنة فقد فاز ۗ ومااحلٰيوة الّدنيآ ِاالَّ  
 ﴾ 185آل عمران ﴿ الغرور 

املوت، أن كل خملوق   عن  يف هذه اآلية يفسرمصدر التفسري ابن كثري  
اجلن واملالئكة ستموت.  األنس و   حي من هللا سيموت ابلتأكيد. خملوقات هللا من

يف غضون ذلك، الشيء الوحيد الذي هو أبدي هو هللا سبحانه وتعاىل. هللا هو 
شاء هللا أن يكون  يالغاية الن هللا االول. مل يبق على األرض خملوق واحد عندما 

وإمنا توّفون  ﴿هللا جيازي بعمله يف الدنيا. لذلك قال هللا تعاىل:    يوم القيامة. مث إن
مات رسول هللا صلى هللا    احلديث عن املوت هو عندما .  ﴾اُجوركم يوم القيامة

عليه وسلم أتت التعزية زارهم من مسعوا صوته ومل يروا شخصيته. قال قائل: السالم  
وبركاته   البيت، رمحة هللا  أهل  ّي  ذائقة ل ععليكم مجيعاً،  نفس  الدوام. "كل  ى 

املوت. َوِإنَُّكْم يف يـَْوِم اْلِقَياَمِة َأْجرُُكْم" إن هللا عز وجل يف كل مصيبة، ومعاودة 
 .(202 .ص  ،1994الشيخ، ) .عن كل هالك، ومتابع ملا نزل
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أي من    ﴾فمن زحزح عن الّنار و اُدخل اجلّنة فقد فاز﴿:  هلالج لجقال هللا  
ة التالية:  دخل اجلنة، فهو حقاً حمظوظ. مث اآليجنى من نر جهنم وجنى منها و 

ومعىن ذلك أهنا تقلل من قيمة الدنيا وتذللها.    ﴾ومااحلٰيوة الّدنيآ ِاالَّ متاع الغرور﴿
اليت جيب تركها. وهللا ال إله    ملّذة أن العامل هالك وسيهلك. قال قتادة: هذه هي  

  ملّذةقادرًا فاغتنم هذه  كاد وسيختفي من يد صاحبه. وإن كنت    إال هللا. العامل
 .(202 .ص ،1994الشيخ،  ابلطاعة، حًقا ال حول وال قوة إال بقدرة هللا )

منا توفّون ُاجورمك يوم القيامة ۗ  ئقة املوت ۗلّك نفس ذا  ﴿و يف التفسري اجلاللني     ﴾وا 

إبعاده بعد ذلك،   الّنار و  ﴿من مت  اجلّنة فقد فازفمن زحزح عن  من    ﴾اُدخل 
 وة ادّلنيا  ومااحلي  ﴿.  ظ "لتحقيق ما يطمح إليه نة، فهو حًقا حمظو اجلحيم ودخل اجل

تعن العيش يف هذا العامل "إهنا    احلياة يف هذا العامل ليست سوى  ﴾ِاالَّ متاع الغرور
بشكل  إال  هبا  يتمتع  ال  ليست حقيقية ألهنا  أهنا  يعن  مما  متعة خادعة"  جمرد 

 (284 .ص ،1505 احمللي والسيوطي،بسرعة. ) لك قت، وسوف هتمؤ 
اجلاللني تفسري  يف  ابلغرض    و  وثيًقا  ارتباطًا  مرتبطة  اآلية  هذه  تزال 

اليت  السابقة، وهو تسلية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.  األساسي من اآلية 
أن كل روح، أّيً كانت بشرية أو خملوقات أخرى،   يتلقت رًدا سلبًيا من اليهود

موته يؤجر خريا او شر. كل من ينكر  ستشعر ابملوت، أي ستختربها. مث بعد  
ي مل  الوقت  ذلك  يف  ولكن  وفاته.  منذ  أجر  بعض  الردود ينال  مجيع  تقدمي  تم 

 .(300 . ص ،1505 احمللي والسيوطي،واملكافآت. )
للموت اليت تُرمجت أعاله عن طريق   ﴾ذآئقة﴿ تستخدم هذه اآلية كلمة

ا. إن األمل الذي يشعر تذوق املوت، لإلشارة إىل أهنا مقدمة لشيء م  أو تذوق  
جزء صغري من األمل والسرور اللذين سيشعران هبما. معرفة به املوت أو هبزه هو  

هر  لُيظ  ةكئالاملأن ابلنسبة للمؤمن هو نعمة، ألنه قبل وصول املوت مباشرة أييت  
 .(300 .ص ،2005 شهاب، مكانه يف السماء )
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من العلماء مبعىن   اليت تُرمجت ابالبتعاد، يفهمها العديد ﴾زحزح﴿ كلمة
نسحاب السريع. إذا مت سحب شيء ما بسرعة، فال ميكن  االبتعاد عن طريق اال

أن يكون ما يتم سحبه بعيًدا جًدا عن مكانه األصلي. هذا يعن أن الشخص 
ر اجلحيم بعد، رغم أنه يعترب حمظوظًا، ألنه حّت بعد مسافة قصرية  املعن مل يغاد

كما هو معروف، يف اآلخرة سيكون هناك مكانن  من اجلحيم أوصله إىل اجلنة.  
إ مت  الذين  أولئك  ابلطبع،  والنار.  اجلنة  مها  اجلحيم، فقط،  من  قليالً  قصاؤهم 

 ( اجلنة.  أدىن مستوى من  فقط على  - 300  . ص،  2005شهاب،  حيصلون 
301 ) 

" اليت تُرمجت أعاله بسرور هي الشخص الذي يفهمها من عكلمة "متا 
الصغرية،   األدوات  والوعاء، واحيث  اجملرفة،  واليت  لصحنمثل  ، وما إىل ذلك، 

ليست ذات قيمة كبرية وميكن إتالفها بسهولة. اآلن، العامل ليس سوى شيء مثل  
الكثري من الناس على أنه شيء ذو  هذا الشيء، ولكن ألنه خادع، ينظر إليه  

مؤمنني.  ليسوا  يضلون  الذين  أولئك  أبدية.  وحّت  األمد  وطويلة  قيمة كبرية 
 .(301 .ص ، 2005شهاب، )

"  متاع " كلمة سياق  ال، فإن معىن السابقة بيان ثالثة التفاسري وبناًء على
تعاىل    يناقش املوت ويوم القيامة الذي سيحدث ابلتأكيد. مث قال هللا  أي ملّذة،

أن الدنيا عابرة وهتلك يف وقت معني إبذن هللا. الدنيا لذة ختدع الناس وختدعهم.  
هالك فقط وسيهلك.    دنياويظهر هللا مبوت كل ذوات ووجود يوم القيامة أن ال

ك. عامر  لـــ  ليس مسكن بشري دائم. وخلصت الباحثة، بناء على منظور نظرية  
و يف    .ية متضمنة يف معىن سياق املوقفاآلالسياقية، أن كلمة "متاع" يف هذه  

وفًقا    بني هنج  ةاليت ختدع البشر وختدعهم. يربط الباحث  ملّذةشرح تفسري اجلاللني  
 .املوقفك. عامر السياقية، يتم تضمينها يف معىن سياق لـــ ملنظور نظرية 
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 197كلمة "متاع" يف السورة آل عمران اآلية  .5
آل   قليل ۗ مثّ مأٰوهم جهّنم ۗ وبئس املهــاد    ع متا يف القرآن العظيم:    هلالج لجقال هللا  

 ﴾ 197عمران  ﴿
ابن كثري   التفسري  املتكربين  الشرح يف  الكفار  اآلية عن  ختربن هذه 

واملبالغني يف كل امللذات واألفراح اليت يشعرون هبا. كل ذلك سيهلك ابلتأكيد،  
أعاله. هذا يعن    شعر به. حبسب كالم هللا وهللا ال ينشر به إال خداًعا لكل ما ي

م وهو أسوأ مكان أن امللذات يف هذا العامل قليلة ومؤقتة. وأجر الكافرين قرب جهنّ 
 .(218 . ص ،1994الشيخ، يف اآلخرة. )

"إهنا جمرد متعة مؤقتة" يستمتعون    ﴾متاع قليل﴿  تفسري اجلاللنيو يف  
و املكان الذي هذا ه  ﴾مثّ مأٰوهم جهّنم﴿،  لك هبا يف هذا العامل لفرتة قصرية، مث هت

 . (290ص. ، 1505)احمللي والسيوطي،   يعيشون فيه أسوأ األحوال
اآلية اليت ختتتم بوعد احلصول على أجر جيد    تفسري املصباحو يف  

يف اآلخرة، حبيث ال ميكن مقارنة كل أجر عمل يف الدنيا يف أقل تقدير يف اآلخرة.  
الذين ينخدعون وينبهر  بنتائج املشركني  بل قد يكون هناك بعض املسلمني  ون 

دية  لتؤثر على جودة إمياهنم بوعود هللا يف اآلخرة. تتطلب حرية التنقل قدرات ما
ومادية، خاصة إذا كانت حرية التنقل يف شكل االنتقال من مكان إىل آخر، من 
مدينة أو دولة إىل مدينة أو دولة أخرى. لذلك ميكن أن تعن هذه اآلية أيًضا أال 

املمتلكات املادية وامللذات الدنيوية اليت حيصل عليها الكفار، تنخدع بقوة وقوة  
اههم. العامل وزخارفه، رغم أهنا عمرها ماليني  ألن كل هذا مؤقت فقط ويشتت انتب

السنني ورمبا تستمر ملاليني آخرين، لكن العامل لكل فرد مقيد بعمره. قل مبتوسط  
  شهاب، . )املتعة  من  القليل  يعنيه  ما  هذا.  جدا  قصري  وقت  كان  لقد.  سنة  سبعني

 (.319-318 ص. ،2005
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السياق كلمة   معىن  فإن  السابقة،  التفاسري  ثالثة  بيان  على  وبناًء 
، واملتعة اليت حنن ملّذة  أي  يف تفسري اجلاللنيو   ذة صغرية ومؤقتة.ل"متاع" أي  

كذالك يف   .قريًبا هلك مؤقت وسي دنيابصددها هي املتعة املؤقتة. كل شيء يف ال
الباحث  املصباح  فسريالت إىل أنه وفًقا ملنظور    ةتعن متعة صغرية ومؤقتة. وخيلص 

 مدرجة يف معىن سياق املوقف.  تلك الكلمةك. عامر السياقية، فإن  لـــ نظرية
 

 77كلمة "متاع" يف السورة النساء اآلية  .6
وة  اَقيمواالصلٰ امَْل تر إىل اّلذين قيل هلم ُكّفوآ اَيديكم و يف القرآن العظيم:    هلالج لج قال هللا  

وٰاتواالزٰكوة ۚ فلّما كتب عليهم القتال إذا فريق ّمنهم خيشون الّناس كخشية هللا اَْو  
إىلٰٓ َاجٍل قريٍب ۗ قل   َاّخرتنآ  القتال ۚ لوآل  َاشَدخشيًة ۚ وقالوا ربّنا مل كتبت علينا 

 ﴾ 77ء ﴿النسآ   الّدنيا قليل ۚ وااٰلخرة خري ّلمن اتّقٰى ۗ والتظلمون فتيال  متاع  
والزكاة    ابن كثري التفسري    يف  وشرح الصالة  املؤمنني يف  اآلية عن  هذه 

واحلرب. لقد أمر املؤمنون يف بداية اإلسالم يف مدينة مكة حبماية الفقراء، والعفو 
الوقت كان   ذلك  يف  معني.  وقت  يف  ابلصرب  تتحلى  أن  جيب  املشركني.  عن 

ا من  جعلت  الظروف  لكن  للقتال،  مشتعاًل  احلرب.    ملستحيلمحاسهم  شن 
والسبب أن عدد املؤمنني أقل من أعدائهم. ومن مث فإن إقامتهم يف مدينتهم، أي  
مدينة مكة املكرمة، مل تكن حراًب من قبل. وقيل عدم اجلهاد إال يف املدينة املنورة  
حيث كانت هلم البالد حصناً ونصراً. يف مثل هذه الظروف خيافون من مواجهة 

القتال ضد اخلصم يف وقت معني. إهنم خيافون من ل واجب  اخلصم. طلبوا أتجي
 ، 1994الشيخ،  )  إراقة الدماء حّت يصبح األطفال أيتاًما وتصبح الزوجات أرامل

 (.356-355ص. 
مث ملا دفع هللا املؤمنني يف املدينة املنورة أمروا ابلقتال ولكنهم رفضوا ذلك. 

هللا:   نزلت كلمة  قيل  ﴿مث  اّلذين  إىل  تر  واَقيمواالصٰلوة امَْل  اَيديكم  هلم ُكّفوآ 
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. قال العصبث عن السدي: ما عليهم إال الصالة والزكاة. مث طلبوا  ﴾وٰاتواالزٰكوة
إذا فريق ﴿من هللا أن يوجب احلرب. وملا فرضت احلرب عليهم نزل كالم هللا:  

  ا فيه العودة لتأجيل وجوب طلبو   ﴾ ّمنهم خيشون الّناس كخشية هللا اَْو َاشَدخشيةً 
أي قصر ملذات  ﴾ادّلنيا قليل قل متاع﴿ مث قال هللا مرة أخرى:  .القتال حّت املوت 

الدنيا واآلخرة خري للمتقني. وهللا جيازي أعمال البشر جزاء اتما. قال جماهد:  
 (.  357ص.  ،1994الشيخ، ) "إن هذه اآلية نزلت على اليهود" )ابن جرير( 

امَْل تر إىل  ﴿يتعلق ابحلرب.    تفسري اآلية أعاله يف تفسري اجلاللني  شرح
عن قتال الكفار الذين طالبوا أثناء وجودهم يف مكة    ﴾اّلذين قيل هلم ُكّفوآ اَيديكم

األصدقاء.   من  جمموعة  هم  عليهم.  الكفار  اضطهاد  واَقيمواالصٰلوة ﴿من 
إلجبار على القتال، خياف البعض  إقامة الصالة وإخراج الزكاة، بعد ا  ﴾وٰاتواالزٰكوة

اآل الكفار وشجاعتهم.  من  أفعال  على  َاشَدخش ية  ﴿خرين  َاْو  مثل    ﴾كخش ية هللا 
ألنه  "منصوب   "على أنه"أشّد"    اخلوف من عذاب هللا أخاف من ذلك. يُقرأ

وقالوا ربّنا مل ﴿مما يعن أهنم يواجهون فجأة اخلوف.  "إذا  "رًدا على  "شيًئا" يصبح
فلماذا احلرب جيب أن تؤجل   قالوا ألهنم قلقون من املوت   ﴾القتال  كتبت علينا

يعن أن ما حيبه ويستمتع به يف الدنيا ما هو    ﴾قل متاع ادّلنيا قليل﴿يف وقت معني.  
إال للحظة وسيختفي. أما اآلخرة فهي خري ملن حيفظ نفسه من عذاب هللا والبعد  

لقتال واحملاولة حّت لو كانت كبرية  عن نواهيه. لن يقلل هللا من أفعاله ملن يريد ا
 (350 .ص، 1505احمللي والسيوطي، ثل قشر األرز. )م

تشري الرواّيت إىل أن هذه اآلية نزلت على مجاعة مث يف التفسري املصباح  
من املسلمني الذين كانوا يف مكة يضطهدهم املشركون. يف ذلك الوقت، حث  

أو االضطهاد الذي تعرضوا له على أن يصرح به    بعضهم على األقل بدافع الروح
رسول هللا. حماربة املشركني الذين يضطهدوهنم. لكن الرسول هنى عن ذلك هللا و 

يف ذلك الوقت، ألنه كان يعتقد أن العواقب ستكون وخيمة للغاية، ليس فقط  
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اإلسالم  فسيفقد  إذا سقطوا،  اإلسالم.  أيًضا على مستقبل  ولكن  ابلنسبة هلم 
ان ال يزال حباجة  وقدرهتم، على الرغم من أن اإلسالم يف ذلك الوقت ك  قوهتم

إليه ابلفعل بسبب وقوهتم احملدودة. عندما نزل األمر ابلقتال أعاله، شعروا أن  
األمر كان مفاجًئا للغاية وكانوا حزينني، خاصة بعد اهلجرة إىل املدينة املنورة وعيش  

ت الذي تعرضوا فيه لالضطهاد من قبل  حياة مرحية، أكثر من ذلك مقارنة ابلوق
 . (514 .ص، 2005شهاب، )املشركني مكة. 

وكان ضدهم أن نزلت هذه اآلية، وانتقدت يف وصف املوقف الغريب، 
كما يفهم من األسلوب التحريري للسؤال املستخدم يف هذه اآلية، أال ترى أيها 

الوقت بعد،    املؤمنون من قيل هلم: امسكوا. يداك، أي ال تقاتل؟ ألنه مل حين 
ة مع هللا سبحانه وتعاىل. أثناء الصالة إليه  ولكن صلوا كدليل على عالقة متناغم

وحتقيق اآلكات، كعالمة على انسجام العالقات مع املخلوقات وإقامة التعاون. 
إال أهنم بعد تكليفهم ابحلرب، فجاءت مجاعة منهم، وهم أولئك الذين نزلت  

البشر، أي العدو، كما خيافون هللا،  هذه اآلية كانوا يعيشون يف   راحة، خيافون 
ّت يف عيون من يروهنم. ، أو أن بعضهم خياف منه ، بقدر خشية هللا ، والبعض  ح

اآلخر خياف الناس أكثر من خوفهم من هللا. يقولون، بدافع اخلوف أو الرغبة يف 
 .(514 .ص ،2005 شهاب،االسرتخاء واملتعة. )

من   نتحرر  أن  قبل  طويل  وقت  ميض  ومل  ابلقتال،  ألزمتنا  ملاذا  ربنا، 
. حارب من أجلنا 77( اجملموعة العاشرة، اآلية  4ياة؟ سورة النساء )مصاعب احل

يف املستقبل القريب، أي يف بعض الوقت، حّت نتمكن من االستمتاع مبلذات 
امل، فهذا ال معىن له،  احلياة لفرتة أطول. مهما طال أمد ملذات احلياة يف هذا الع

يست سوى فرتة قصرية، أي  ألن ملذات العامل، كل شيء من البداية إىل النهاية ل
وقت قصري، ليس كثريًا من حيث العدد واجلودة املنخفضة، ويرافقه شيء غائم. 
وهذا للعامل كله جلميع األعمار، خاصة إذا كان للحظة فقط، أسبوع أو سنة أو  
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خري للصاحلني، ألن امللذات كثرية ومتنوعة ومتواصلة،    عشرات السنني، واآلخرة
يغيب شيء  يصاحبها  يقاتلون    وال  سواء كنتم.  أقلها،  يف  يظلموا  ولن  عنها، 

اآلخرة يف  وكذلك  ميوتون.  أو  مكانه   ، ويصابون  يف  شيء  جعل كل  هللا  ألن 
الصحيح، وهلذا فليس يف مكانك أن تتصرف وتقول هذه الكلمات اليت تقوهلا.  

 .(515-514 .ص ، 2005، شهاب )
ملذات كل   قليلة ألن ملذاهتا تقاس بوصف  دنياكلمته: إن ملذات ال

إنسان، فضالً عن قدرته على التظاهر واملستوى واملدة. وأما ملذات اآلخرة، فهي  
مبنية على النعمة اإلهلية اليت خلقها على أساس قوته وطبيعته، حّت لو أمكن 

 .(515 .ص، 2005شهاب، إلهلية والرمحة. )قياسها فيكون معيارها الطبيعة ا
وهكذا قد يكون كالمهم يف    ﴾تبت علينا القتالوقالوا ربّنا مل ك﴿وكلمته: قالوا:  

إذا  أهنا كذلك. كارثة،  ويظنون  ابلقتال  األمر  يعرفون حكمة  ال  ألهنم  قلوهبم، 
 فهمت هذه اآلية فهي تتحدث عن املنافقني، فيقول أهنم ينطقون أمام أصدقائهم، 

وكذلك إلضعاف روح املؤمنني، بينما طلب التأجيل يف القريب العاجل هو طلب  
  اإلطالق،   على  احلرب   فرض  بعدم  طلًباجيله حّت وفاهتم، حبيث تكون نيتهم  أت

 .( 515 .ص ،2005 شهاب،)  هلم ابلنسبة األقل على
وبناًء على بيان ثالثة التفاسري السابقة، فإن معىن السياق كلمة "متاع"  

متعة قصرية. بناء على طلب املؤمنني أتجيل القتال مع اخلصم. إهنم   و  ملّذةأي  
ائفون من الذهاب إىل احلرب. لذلك حيذر هللا مرة أخرى من أن ملذات الدنيا  خ

اليت تنال    ملّذةاملشار إليها يف اآلية هي    ملّذةهي يف الواقع للحظة فقط. فإن  
. بسبب االفتتاحية دنيااإلعجاب واالستمتاع، وهي فقط لفرتة وجيزة وختتفي يف ال

اب إىل احلرب وطالبوا ابلتوقف عن العمل السابقة، كان املؤمنون مرتددين يف الذه
 كلمة "متاع"  . عامر، أنّ ك ــ  ترتبط الباحثة مبنهج النظرية السياقية ل  .لفرتة معينة

 مضمنة على معن سياق اللغة.  
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 24كلمة "متاع" يف السورة االعراف اآلية  .7
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدّو ۚ ولكم ىف األرض يف القرآن العظيم:  هلالج لجقال هللا 
 ﴾  24االعراف ﴿ إىل خنٍي متاع مستقّر وَّ 

هذه اآلية عن آدم وحواء والشيطان. يف كالم   يبني يف التفسري ابن كثري 
انزلوا، كالكما آدم وحواء والشيطان واألفعى. ومنهم من ال   (اهبطوا)قال  قال  هللا:  

مبكان فيما يتعلق    آدم والشيطان فاعلو العداوة.   .أعلم ابلصوب يذكر الثعنب. وهللا  
ولكم ىف األرض ﴿مث يقول هللا تعاىل:    أصلهم من العلماء ال يزال حمل نقاش.

ومعىن هذه اآلية مكان للعيش واالستمتاع )مكان جتد   ﴾مستقّر وَّمتاع إىل خنيٍ 
فيه احلياة( على األرض وعمرًا حمدًدا حّت يتم تسجيل حد زمن معني. يف لوهول 

قرب وما فوق وحتت األرض. )صفحة حمفوظ. عند ابن عباس "املسكن" هو ال
علومات. يف كالم هللا، توضح سورة الطه اآلية امت هبذه املهرواه ابن أيب  .  (363
يعيش فيه أبناء وأحفاد آدم. وهناك يعيشون   اأن هللا خيربن بوجود األرض كم  55

( يقوم.  القيامة  يوم  بعد  ايضا  االرض  ومن  قبورهم.  وتوجد  الشيخ،  وميوتون 
 (363 .ص ،1994

التفسري اجلاللني   تعاىل:  أّما يف  لبعض  قال اهبطوا  ﴿قال هللا  بعضكم 
أي آدم وحواء وأوالدك وأحفادك الذين ما زالوا يف داخلكم، أي أن بعض    ﴾عدوّ 

وهو  ﴾ا ىل خين متاع  ولمك ىف الأرض مس تقّر وَّ ﴿ذرية بعضهم هم قاسية على اآلخرين. 
لالستمتاع  مكان  وهو  )متاع(  فيه  للعيش  اليت   مكان  املهلة  حّت  اخلني(  )إىل 

 (. 595 .ص، 1505السيوطي، احمللي و حددها له أو املوت. )
عن آدم وحواء. أمر هللا آدم ابلنزول   املصباح  التفسري ه اآلية شرح هذو 

أي   اآلخر،  والبعض  أعداء.  آدم  نسل  بعض  أصبح  األرض.  إىل  السماء  من 
البشر اآلخرين. ابلنسبة   الشيطان. ميكن للبشر أيًضا أن يصبحوا أعداء لبعض 

"العيون" اليت هي ملذات  للبشر، قدم هللا مسكًنا مؤقًتا، أي على األرض، و 
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لبحث عن احلياة حّت الوقت احملدد، أي املوت أو يوم القيامة احلياة أو مكاًن ل
 .  (53 . ص، 2005ب، اشه الحًقا. )

لمة "متاع"  وبناًء على بيان ثالثة التفاسري السابقة، فإن معىن السياق ك
،  دنيامرح يف ال  .ابلتحديد لفرتة زمنية معينة  ملّذةأي  مؤقتة لفرتة معينة.    ملّذةأي  

إىل أن معىن "متاع" املبن على نظرية    ةمرح. وخلص الباحثحيث يوجد  الدنيا  
 . عاطفيك. عامر متضمن يف معىن سياق اللـــ سياقية 

 
 38كلمة "متاع" يف السورة الّتوبة اآلية  .8

يـــٰٓـاَيّـــهـــا اّلذين ٰامنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا يف  يف القرآن العظيم:    هلالج لج  قال هللا
الـحـٰيوة    متاع   اثّـاقلتم إىل األرض ۗ اَرضيتم ابلـحٰيوة الّدنيـا من ااٰلخــرة ۚ فــمـاسبيل هللا  

  ﴾38الّتوبة ﴿ الّدنيــا يف ااٰلخرة إالّ قليٌل 
توي تفسري هذه اآلية على قصة حرب  حييبجث يف التفسري ابن كثري  

موسم    . عندما حيدث ملسو هيلع هللا ىلص  بوك، بداية اإلهانت ملن مل ينضم إىل الرسول حممد ات
يـــٰٓـاَيّـــهـــا اّلذين ٰامنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل  ﴿ الثمار يف احلرارة احلارقة.  

، تشعر ابلثقل وتريد  وذلك عندما أتمر ابلقتال يف سبيل هللا  ﴾ اثّـاقلمت ا ىل الأرض  هللا
  البقاء حيث أنت. أي أنك كسول وتفضل االسرتخاء واالستمتاع مبوسم الفاكهة. 
مث إن هللا سبحانه وتعاىل يقلل من قيمة العامل ويشجع على حب اآلخرة. قال  

اال  الـحـي   فــمـا متاع) هللا تعاىل:  يف  ادّلنيــا  الّ وة  ا  قليل  خرة   (   . ص  ،1994الشيخ،  . 
134.) 

هذه اآلية ابلوقت الذي دعا  يتعلق تفسري    تفسري اجلاللنيبحث يف  ال
بوك. يف هذه األثناء، كان  فيه النيب صلى هللا عليه وسلم إىل الغضب يف معركة ات

الطقس يف ذلك الوقت صعًبا وكان اهلواء حارًا جًدا. جيعل من الصعب عليهم 
احلرب  ا  يـــ   ﴿  خوض  اّّلين  لمك  َايّـــهـــا  ما  ا ىل  منوا  اثّـاقلمت  انفروا يف سبيل هللا  لمك  قيل  ذا  ا 
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أي  ّي أيها الذين آمنوا ، ملاذا عندما يقولون "اذهب للقتال يف سبيل    ﴾الأرض
فقط، مت استبدال احلرف    تثاقلتمهللا" فإهنم يشعرون ابلثقل. الذي كان يف األصل  

ل  " مث سحب اهلمزة وصث جمها مع احلرف األصلي "" مث وداث" ابحلرف " ت "
مما يعن كسواًل ومرتدًدا للقيام ابجلهاد. مث قال هللا تعاىل:    "ااثقلتم"حبيث أصبح  

هل أنت راٍض عن الدنيا، أي من ملذاهتا    ﴾ اَرضيتم ابلـحٰيوة الّدنيـا من ااٰلخــرة﴿
الّ قليل  وة ادّلنيــا يف اال  الـحـي   فــمـا متاع﴿مقابل اآلخرة.     احمللي والسيوطي،)  ﴾خرة ا 

 .(734ص.  ،1505
هذه اآلية واآلّيت التالية هي تشجيع للمسلمني  تفسري املصباح  مث يف ال

على الظهور ابلقتال يف سبيل هللا. جاء على شكل حتذير ألن بعضهم كسول أو 
الرغبة يف مرتدد يف قبول الدعوة للجهاد. ألنه ال يوجد سبب منطقي للثقل إال  

ه اآلية بطرح أسئلة هتدف إىل نقدهم، التمتع بوسائل الراحة يف احلياة، تستمر هذ
أي هل راٍض عن حياة يف هذا العامل ذات قيمة منخفضة ووقت حمدود مقابل  

إنه أمر غري طبيعي حًقا، حّت لو كان   .واخللود لّذةحياة يف اآلخرة مليئة مب ذلك 
، على الرغم من أن ملذات احلياة يف هذا العامل هذا رأًّي سيًئا للغاية، كيف ال

شهاب، نة ابحلياة يف اآلخرة ليست سوى القليل، أيًضا القليل من الوقت. )مقار 
 .(592 .ص، 2005

وبناًء على بيان ثالثة التفاسري السابقة، فإن معىن السياق كلمة "متاع"  
الذهاب إىل احلرب ويفضلون تتعلق ابملؤمنني الذين يرتددون يف  دنيا  أي متعة يف ال

الوقت. إهنم يهتمون أكثر ابلتمتع مبوسم الفاكهة    االستمتاع مبوسم الثمار يف ذلك 
فيما يتعلق بفتح    احلايل أكثر من االضطرار إىل القتال أو اجلهاد يف سبيل هللا. 

نيا اآلية يف البداية، فإن املؤمنني يرتددون يف القتال يف سبيل هللا. فيعلم هللا أن الد
ياق هذه اآلية،  يف س  خلصت الباحثة  .  لذلك،ملّذةليست سوى القليل من  
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ك. عامر السياقية، مت تضمني معىن "متاع" يف معىن لـــ  بناًء على منظور نظرية  
 سياق اللغة. 

 
 23كلمة "متاع" يف السورة يونس اآلية  .9

َاجٰنهـم إذا هـم  يف القرآن العظيم:    هلالج لجقال هللا   يبغون ىف األرض بغـري احلّق ۗ  فلّمــآ 
ثـّم اِليــنا مرجعكم   ّمتــاع   ــا بغيكم علىٰٓ اَنفسكميـــٰٓـاَيّـــهـــا النـّـاس ِامنّ  الـحـٰيوة الّدنيا ۖ 

 ﴾23يونس ﴿  فننّبئكم بـمـا كنتـم تعمـلون  
تصف هذه اآلية األشخاص املبتلني ابملطر. فيما  بني يف تفسري ابن كثري  

ل  السابقة اليت أنقذها هللا سبحانه وتعاىل من اخلطر الذي حل. مث قا  يتعلق ابآلية 
ذا هـم يبغون ىف الأرض ﴿يعن من ذلك اخلطر،    ﴾ فلّمــآ اجَٰنهـم  ﴿ هللا سبحانه وتعاىل: ا 

يـــٰٓـاَيّـــهـــا النـّـاس ِامّنــا بغيكم  ﴿قط. مث قال هللا تعاىل:  تدعون  يعن كأن مل    ﴾بغـري احلّق ۗ
أي أن من يشعر خبطر هذا الظلم هو نفسك فقط وال يؤثر على    ﴾علىٰٓ اَنفسكم

َعَلْيِه  غريك. وروي يف احلديث:    ُ َعْن َأيب َبْكَرَة، قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ اْلُعُقوبََة ِلَصاِحِبِه يف ا َل اَّللَّ نـَْيا َمَع َما يَدَِّخُر  َوَسلََّم: ”َما ِمْن َذْنٍب َأْجَدَر َأْن يـَُعجِّ لدُّ

ّمتــاع ﴿قال هللا تعاىل:  )رواه أبو داود(.     يَعِة الرَِّحمِ َلُه يف اآلِخَرِة ِمَن اْلبَـْغِي َوَقطِ 
"إن نتيجة الظلم" ما هي إال ملذات الدنيا أي أن ملذات الدنيا    ﴾ الـحـٰيوة الّدنيا ۖ

و  مرجعكم﴿   .ةرذيل قليلة  اِليــنا  عودتك إذن    ﴾ثـّم  مكان  أي   ، عودتك"  إلينا 
غكم"، أي نبلغكم بكل أفعالك مث نبل "  ﴾فننّبئكم بـمـا كنتـم تعمـلون﴿.  وملجأك

ونقوم برد تلك األعمال. ومن وجد خريا فليحمد هللا. ومن وجد غري ذلك فال 
 .(262-261 .ص ،1994الشيخ،  يلومه إال نفسه. )

. على هللا تعاىلاآلية حول الشرك    تلك   تفسريو يف التفسري اجلاللني  
فلّمــآ  ﴿طر واملصائب.  متعلق ابآلية السابقة يف عون هللا سبحانه وتعاىل من اخل

يـــٰٓـاَيّـــهـــا النـّـاس ِامّنــا بغيكم  ﴿.  أي بعد أن أنقذهم هللا من البالء فجأة ظلموا  ﴾َاجٰنهـم
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واخلطيئة اليت سيتحملوهنا ظلموا الحًقا خطيئة هذا الفعل،  أي    ﴾علىٰٓ اَنفسكم
ذات الدنيوية يف وقت تعن أهنم يستمتعون ابملل  ﴾ ّمتــاع الـحـٰيوة الّدنيا ۖ﴿وحدهم. 

تعن أهنم سيموتون ويعودون بعد املوت ويكون هناك   ﴾ ثـّم اِليــنا مرجعكم﴿قصري.  
احمللي  أجر على أعماهلم. وحبسب قراءات فإن كلمة "متاع" تعن أنك تستمتع. )

 .(809  .ص ،1505 سيوطي،وال
حة  وبعد أن خيلصهم هللا فإهنم يظلمون بوقاأّما بني يف تفسري املصباح، 

بتجاوز احلدود. وهي العودة إىل االرتباط ابهلل سبحانه وتعاىل. لقد فعلوا كل هذا 
بدون سبب وجيه. إن أعمال الظلم اليت يرتكبوهنا واليت تتجاوز هذا احلد ستؤدي  

 ه وعودهم. ويف الوقت نفسه، فإن امللذات اليت يتمتعون هبا يف هذإىل ختلفهم عن  
ا  دنياال من  قليل  عدد  يعود ليست سوى  إىل هللا كل شيء  مث  املؤقتة.  مللذات 

ابملوت الذي ال بد أن يلتقط كل البشر. مث يقوم يوم القيامة ويكون ألفعاله أجر  
  .(56 . ص، 2005شهاب، يف الدنيا. ) 
افتتاحية  ﴾يبغون﴿ العصيان.    يف  خمتلف  معىن  على  اآلية حيتوي  هذه 

على وجود دمار ميكن تربيره ال( يفهمه العلماء مؤقًتا على أنه عالمة  احل)بغري  
ذات مرة   ملسو هيلع هللا ىلص  أن النيب حممد  ملسو هيلع هللا ىلص  عراوي بضرب مثال للنيب حممدالش ابلدين. قال  

حاصر وأحرق النبااتت وقطع النبااتت وهدم املباين لليهود. ظاهرّي، الفعل هو 
فعل يتجاوز احلدود املسموح هبا. ومع ذلك، فإن الغرض من هذه اآلية يعن أهنا  

ألي سبب ال يربره هللا سبحانه وتعاىل وكذلك الضمري البشري.   غري مربرة )البغي(
  .(57 .ص ، 2005شهاب، )

، أي أن الشيء الذي ميكن احلصول عليه بسهولة  ملّذةيعن    ﴾اعمتــ﴿
هو أمر مؤقت وسرعان ما ينقرض. إن التعجب يف هذه اآلية كأنه ملن يتعدى  

قريًبا. بعد ذلك، سوف   احلدود، أن أفعاهلم ليست سوى ملذات دنيوية ستنتهي
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لها مؤقتة  ( وجتاوز احلد، وكغيتتلقى عقوبة شديدة. لذلك، حيظر إحلاق الضرر )ب
 .(57 .ص،  2005شهاب، فقط. )

وبناًء على بيان ثالثة التفاسري السابقة، فإن معىن السياق كلمة "متاع"  
 الذي  ختربن عن األخطار اليت يتم مواجهتها وهللا  متعة دنيوية مؤقتة.  متعة،أي  

ليخلصوا من األذى.  دعائهم  حفظه وخلصه. لكنهم ال يدركون أن هللا استجاب ل
الدنيا.   املذكورة هي متعة صغرية يف    ملّذةفإن    .فقط ملذات دنيوية للبشروهي  

السياقية، يتم تضمني معىن كلمة "متاع" يف معىن سياق   لـــ ك. عامر  مقرتًن بنظرية 
 .اللغة

 
 70ة يونس اآلية كلمة "متاع" يف السور  . 10

ىف الّدنيــا ثـّم اِليـنا مرجعهم ثـّم نذيقهم العذاب   متــاع يف القرآن العظيم:    هلالج لجقال هللا  
 ﴾70يونس ﴿  الّشديـد بــمـا كـــانوا يــكـفرون 

تفسري الكاذبني    ابن كثري  ويرتبط  شرح  يف  السابقة  ابآلية  اآلية  هذه 
يعرف أبناء كأهنم  هلل  أن  افرتاض  سبحانه  والكذابني.  وحده هللا  ذلك،  ومع  ون. 

يعلم كل شيء. ال  الكاذبني  وتعاىل  يقولون. مث هدد هللا  ما  على  دليل  يوجد   
 ملّذة عندهم  أي    ﴾متــاع ىف الّدنيــا﴿والكذابني بوحي هذه اآلية. قال هللا تعاىل:  

ثـّم  ﴿أي يوم القيامة.    ﴾ثـّم اِليـنا مرجعهم﴿بوقت قصري.    ملّذةاملؤقتة يف الدنيا تعن  
ا ومؤملاً.    ﴾نذيقهم العذاب الّشديـد

ً
بسبب   ﴾بــمـا كـــانوا يــكـفرون﴿تعن عقااًب مؤمل

كفرهم أي بسبب كفرهم وكذهبم وأكاذيبهم على هللا يف االهتامات اليت خيرتعوهنا 
 (. 293-292 . ص ،1994الشيخ، وتزييفها. )

لصدقة يف  هذه اآلية هو عن ملذات الدنيا وأجر ااجلاللني  تفسري  شرح  
ثـّم اِليـنا مرجعهم ثـّم نذيقهم العذاب الّشديـد بــمـا كـــانوا  متــاع ىف الّدنيــا﴿الدنيا.  
ال  ﴾يــكـفرون يف  ومؤقتة  قليلة  بينما    دنياامللذات  امللذات  هبذه  يستمتعون  وهم 
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م سريجعون إىل هللا بعال مة موهتم يف الدنيا. مث بعد ذلك يعيشون يف الدنيا. إهنَّ
 ( 827-826  .ص ،1505 احمللي والسيوطي،لون أجر كفرهم. )ينا

يرتبط تفسري اآلية السابقة ابآلية السابقة املتعلقة  مث يف تفسري املصباح  
إبنكار عقيدة املشركني الذين يربطون شركاء ابهلل. ينفون أهنم يعتقدون أن املالئكة 

أبناء هللا. هللا غ أطفال  هم  الناسن، ال حيتاج إىل  وقد مت شرح كلمة    . كسائر 
"متاع" عدة مرات، وهي املتعة املؤقتة اليت يسهل احلصول عليها وختتفي قريباً.  

 (.124-121 .ص ، 2005شهاب، )
وبناًء على بيان ثالثة التفاسري السابقة، فإن معىن السياق كلمة "متاع"  

ا فعلوه ، خيرب هللا تعاىل أهنم مُينحون لذة العيش يف الدنيا لوقت قصري ململّذةأي  
شائنة. أعمال  االستمتاع ابمللذات يف هذ   من  املؤقت. وخلصت   دنياال  هتعن 

من منظور نظرية ك. عامر متضمن " يف اآلية  متاع الباحثة إىل أن سياق كلمة "
   .يف سياق املوقف
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ف اَنزل منيف القرآن العظيم:  هلالج لجقال هللا  مآًء  ۢبــقدرها السمـآء  اَودية  سـالت 
زبد    متاع فاحتـمل الّسيل زبدا رّابيــاً ۗ و مـّمــا يوقدون عليه ىف الّنار ابتغــآء حليـة اَْو  

أّمـا مـا  الزبد فيذهب جفــآًء ۚ و  البــاطل ۗ فاّمـا  ّمـثله ۗ كٰذلك يضرب هللا احلّق و 
 ﴾ 17الّرعد ﴿   ثـال  ك يضرب هللا األمينفع النّــاس فيـمكث يف األرض ۗ كـٰذل

هذه اآلية أهنا حتتوي على أمثالني للحقيقة ستبقى   ابن كثري  وشرح تفسري
السمـآء    اَنزل من﴿  وتفسري اآلية قال تعاىل:. قوية ودائمة، والباطل سيضيع ويدمر

كل أي    ﴾ۢبــقدرهافسـالت اَودية  ﴿  اآلية بعدها  أي أن هللا يرسل ماء املطر،  ﴾مآءً 
حسب حجمه. حتتوي الودّين الكبرية على الكثري من املياه وحتتوي  واد أيخذ املاء  

الودّين الصغرية على كمية كافية من املاء. ابإلشارة إىل قلوب بشرية خمتلفة، هناك  
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ميكن أن حتتوي على الكثري من املعرفة، يف حني تلك الضيقة ال ميكنها احتواء 
توجد فوق الوادي حيث تتدفق   ﴾ـاً ۗ فاحتـمل الّسيل زبدا رّابيـ﴿ .رفةالكثري من املع

( الرئيسي.  املثل  هو  هذا  عالياً.  الرغوة  وتتوسع    . ص   ،1994الشيخ،  املياه، 
491). 

و مـّمــا يوقدون عليه ىف الّنار ابتغــآء حليـة اَْو  ﴿ ل تعاىل:  امث املثل الثاين ق
لفضة، أو املواد اليت تذوب ابلنار لصنع احللي كالذهب وا  أي   ﴾ متاع زبد ّمـثله ۗ  

تنشأ، مثل النحاس واحلديد لصنع   اليت  الرغوة  فإنه يصيبها ابلتأكيد  األدوات، 
كٰذلك يضرب هللا ﴿بعدها مث الآلية  .الرغوة الناشئة عن املياه املتدفقة يف الوادي

لتقى احلق والباطل فلن يدوم الباطل طويال، متاما مثل  إإذا  أي    ﴾احلّق و البــاطل ۗ  
وم طويال ابملاء وال ميكن أن حتيا ابلذهب والفضة وغريها من الرغوة اليت ال تد

ست  الرغوة  النار، حّت  املذابة يف  املماثلة  تعاىل  املواد  قال  مث  الزبد  ﴿هلك.  فاّمـا 
عدمية اجلدوى حّت منقسمة وممزقة ومفقودة على جانيب  أي    ﴾فيذهب جفــآًء ۚ

ملثل، فإن رغوة الذهب  واب  .الوادي، وتتدىل من األشجار، وتتطاير بفعل الريح
املاء   بينما  هناك عودة.  يكون  ولن  أيًضا،  ستختفي  والنحاس  واحلديد  والفضة 

أّمـا مـا ينفع  ﴿هللا تعاىل:    والذهب والفضة وغريها ستبقى وتكون مفيدة. مث قال
ص.   ،1994الشيخ، ) ﴾النّــاس فيـمكث يف األرض ۗ كـٰذلك يضرب هللا األمثـال

946). 
قال   .مبثل هللا عن احلق والباطلمرتبط    السابقةاآلية   يف  اجلاللني تفسري

زبدا  اَنزل من﴿تعاىل:  الّسيل  فاحتـمل  ۢبــقدرها  اَودية  مآًء فسـالت  السمـآء 
 أن هللا ينزل ماء املطر من السماء مث جيري يف األودية حسب قدرهتا  أي  ﴾رّابيــاً ۗ  

معىن أي    ﴾حليـة اَْو متاع زبد ّمـثله ۗ    و مـّمــا يوقدون عليه ىف الّنار ابتغــآء﴿   .
األرض كالذهب والفضة والنحاس لصنع    يصهر على شكل معدن يزيل من  (ومما )

املطلوب  واألاثث  واألدوات  يرمي  .  احللي  مث  األوساخ،  نفسه  هو  التيار  زبد 
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كٰذلك يضرب هللا احلّق و البــاطل ۗ  ﴿  .األوساخ من قبل الشخص الذي يطبعها
مثل هذا الشيء هو مثل اثنني. سيتم فقدان زبد  أي    ﴾فيذهب جفــآًء ۚ  فاّمـا الزبد

منها كنفاّيت التيار   والتخلص  املنصهر  املعدن  الشيء   وشوائب  مثل  هو  هذا 
الصحيح واخلطأ، حّت لو كان الشيء اخلاطئ قادرًا على هزمية الشيء الصحيح،  

حيحة ستبقى فسيظل الشيء اخلاطئ يتالشى وخيتفي. يف حني أن القضية الص
مكث يف األرض ۗ كـٰذلك أّمـا مـا ينفع النّــاس فيـ﴿مث قال هللا تعاىل:    .منتصبة وتربح

أن ما يعطي الفوائد هو املاء النظيف والنوى املعدنية  أي    ﴾يضرب هللا األمثـال
الزمن من  لفرتة  األرض  يف  )احمللي   .األمثال  تعاىل  هللا  قالهكذا    .املوجودة 

 (.946.  ، ص1505والسيوطي، 
املصباح   تفسري  أهنا  يبني يف  على  للتأكيد  السماء  ذكر كلمة  يهدف 

( ماداتن متعارضتان. احلق شيء اثبت وال يتغري.  طلسكبت. كلمتا )حق( و )اب 
الغرور شيء موجود ولكنه مؤقت بطبيعته مث خيتفي وينقرض. شيء من  بينما 

للوادي، وهي أرض  هي صيغة اجلمع    ( اَودية )املؤكد أنه سيهلك وخيتفي. كلمة  
كرية إىل وصف  منخفضة بني جبلني أو تسمى وادي. ويهدف استخدام شكل الن

الودّين املختلفة من حيث احلجم. يقرتن ابللفظ بعد )بقدريها( أي حسب حجم 
كل منها. وهناك رأي مفاده أن املاء الذي ينسكب من السماء ال يصل إىل كل 

 . (584 . ص، 2005ب، شهااألماكن، وال يتدفق يف كل الودّين )
الوادي   ينزله هللا يف  الذي  املاء  أن  اآلية  هذه  قدر سعة  توضح  على 

الوادي. إذا جتاوز ذلك فمن احملتمل أن يتسبب يف حدوث فيضان. وألن هذه 
اآلية تقارن بني احلق والباطل، فإن ما حيتاج إىل تسطري هو كلمة )بقدريها(.  

  ، وإن بدا واضحاً أن السطح يرتفع)الزبد( وهي رغوة. وهذا يعن الباطل حّت
كالتحكم يف تدفق املياه، فهو مؤقت فقط، فعندما تذوب الرغوة ما يبقى هو  
ماء نظيف. وابملثل مع املعدن املغطى بشوائب خمتلفة، فإن حرقه سيظهر بوضوح 
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،  2005شهاب،  جودة املعدن. بينما األوساخ اليت تغطيه تضيع دون أي فائدة )
  .(585-584 .ص

تعاىل:  مث قال هللا  ينف﴿  مـا  فيـمكث يف األرض ۗ كـٰذلك  أّمـا  النّــاس  ع 
األمثـال هللا  بعد   ﴾يضرب  واملعدن  الرغوة  ال  املاء  هو  لإلنسان  النافع  أن  أي 

االحرتاق وختتفي األوساخ. وهذه اآلية ال تذكر املاء واملعادن مباشرة بل تؤكد  
ار الصحيحة، واألهم هو الفوائد.  فوائدها. وابملثل مع احلق، فاملهم ليس األفك

اجلسدية و  املختلفة،  الفوائد  هو  هنا  ابملنافع  املقصود  فإن  نفسه،  الوقت  يف 
  . ص،  2005شهاب،  والروحية، الفردية واجلماعية، يف كل من الدنيا واآلخرة )

، حيدث أيضا يف جمال العقيدة واإلميان. الثقة  السابقةما ورد يف اآلية    .(585
تشبه املياه اليت تتدفق من السماء، واليت تتدفق يف الودّين    نيوح املؤمناحلقيقية يف ر 

بدرج ويدمي    ةاملختلفة  أرواحهم،  وحييون  وجوده،  من  الناس  يستفيد  متفاوتة. 
الفضيلة والربكات. أما الغرور الذي يعتنقه الكافر فهو كالرغوة ال يدوم إال حلظة  

 .(587 .ص، 2005شهاب، مث يتالشى عبثًا بال أثر )
على بيان ثالثة التفاسري السابقة، فإن معىن السياق كلمة "متاع"   وبناءً 

وتستخدم   يُعرَّف ابجملوهرات.  األصلي. .  ابملثلأي  ملعرفة شكلها  ميكن حرقها 
مت    ـــ ك. عامرفيما يتعلق مبنظور النظرية السياقية لـ  حّت ميكن أن تكون مفيدة.

 .اق اللغةيف هذه اآلية يف سي  " متاع" كلمة تضمني
 
  26كلمة "متاع" يف السورة الّرعد اآلية  . 12

هللا يبصط الّرزق لـمن ّيشـآء و يقدر ۗ و فرحوا  يف القرآن العظيم:    هلالج لجقال هللا  
 ﴾ 26الّرعد ﴿   متاع ابحلٰيوة الّدنيـا ۗ ومـا احلٰيوة الّدنيـا  ىف ااٰلخرة  ِاالّ 

الذي الرزق  عن  يشرح  ابن كثري  تفسري  اآلية حسب  هذه  يعطى   يف 
لإلنسان. هللا سبحانه وتعاىل لديه احلكمة. يزيد القوت ملن يشاء ويضيق القوت 
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الدنيا، مع أهنا خداع   الكفار مبا حيصلون عليه يف هذه  بينما يفرح  ملن يشاء. 
مقارنة مبا رزق هللا عباده املؤمنني يف اآلخرة.   رذيلةوأتخري هلم. فاحلياة يف الدنيا  

  . ص  ،1994الشيخ،  )  ﴾وة الّدنيـا  ىف ااٰلخرة  ِاالّ متاع ومـا احليٰ ﴿وفقا لكلمته:  
498). 

هللا  ﴿   .الذي يُعطى لإلنسانالرزق    السابقةيناقش تفسري اجلاللني اآلية  
يقدر ۗ   و  ّيشـآء  لـمن  الّرزق  للعبد    ﴾يبصط  الرزق  يوسع  أن هللا  يشاء ملن  أي 

أن أهل مكة يفرحون بفرح  املعىن    ﴾ و فرحوا ابحلٰيوة الّدنيـا ۗ  ﴿  .ويضيقه ملن يشاء
تعن    ﴾ احلٰيوة الّدنيـا  ىف ااٰلخرة  ِاالّ متاع  ومـا﴿  .فخور مبا اكتسبوه من أمور الدنيا

قليل  سوى  ليست  ابآلخرة  مقارنة  الدنيا  احلياة  املؤقتة    ةأن  املتعة  املتعة،  من 
 .(948، ص. 1505)احمللي والسيوطي،  وستختفي

البقاعي ربط هذه اآلية ابآلية    عنداملصباح هذه اآلية    تفسري  و شرح
اآلية كانت هناك توصية إبنفاق املال وهي من السابقة يشري إىل أنه قبل هذه  

أقوى الطرق لربط ما أمر هللا به. فهذه اآلية رد عليهم أن هللا يوسع الرزق ملن  
يشاء ويضيقه ملن يشاء. ال تقوم على إميان أحدهم وكفره. ولكن بناًء على قوانني 

وينغمسوا يف حياة هذاحلصو  الكفار  يفرح  اليت وضعها.  الرزق    دنيا ال  ه ل على 
ويعصوهنا، أي مبا ينعمون به من غىن ورخاء. رغم أن امللذات اليت حيصلون عليها 

-595  ، ص. 2005)شهاب،    من امللذات العابرةمن اآلخرة ليست سوى قليل  
596).  

السياق كلمة "متاع"   وبناًء على بيان ثالثة التفاسري السابقة، فإن معىن
تناقش إرادة هللا يف الرزق ملن شاء.  ملّذة.    أي ابلنسبة ألهل مكة الذين  فإهنا 

أبنفسهم.   وافتخروا  نلوه  الذي  ابلفرح  معىن كلمة    ةالباحث  تاستنتجافتخروا 
مبا يف    ـــ ك. عامرل  ةاآلية انطالقا من منظور املعىن السياقي  تلك   " يف سياق تاع"م

 .عىن سياق اللغةميدّل على ذلك 
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 117السورة الّنخل اآلية  كلمة "متاع" يف  . 13
 ﴾ 117الّنخل ﴿   قليل ۖ ّولـهم عذاب اَلـيٌم    متاع يف القرآن العظيم:    هلالج لجقال هللا  

 

هذه اآلية ابآلية السابقة، أي عن الكذب  يف    ابن كثري  ويتعلق التفسري
ا دون املرور بنصيب  على هللا، والنهي عن احملرم، والنهي عن الشرع، مث الذين يبدعو 

الشريعة اإلسالمية. وأن ما يفعلونه هبجة صغرية، فسيكون هناك عذاب من هللا  
 (.  115-114ص.  ،1994الشيخ، ) ملن يفعله

تفسري اآلية إىل ملذات الدنيا وعقاب  يتطرق  شرح يف تفسري اجلاللني  
اَلـيمٌ ﴿  .اآلخرة عذاب  ّولـهم  قليل ۖ  الذ  ﴾متاع  أولئك  ابلنسبة  خيرتعون يعن  ين 

. لدنياا  هالكذب ابسم هللا سبحانه وتعاىل، فإنه ليس سوى القليل من املتعة يف هذ
اآلخرة  يف  أليم  عذاب  سيحصل  بعد  والسيوطي،    فيما  ، ص.  1505)احمللي 

1049). 
هذه اآلية من عدة شروح مبا يف ذلك تفسري هذا    املصباح  إن تفسري

لقة بتحرمي القضاء ابسم هللا. هذه اآلية  الكتاب يرتبط دائًما ابآلية السابقة املتع
إعطاء  أو  قوانني  إصدار  بعدم  املسلمون،  فيهم  مبن  للجميع،  قوي  حتذير  هي 

تارها إجاابت إذا كانوا ال يعرفون حًقا. هناك ثالث احتماالت فقط ميكن أن خي
اجمليب الذي ال يتضح له، وهي السؤال واإلجابة الصحيحة. أواًل، الكذب وهذا 

خطيئة جسيمة. اثنًيا، مخن. ألن كل ذلك يتضمن قليل اإلسالم  الدين    من عند
  . ص،  2005شهاب،  من املتعة وابلتأكيد سيكون هناك رد حسب أفعاله. )

375-376) . 
ملّذة.    التفاسري السابقة، فإن معىن السياق كلمة "متاع" أيوبناًء على بيان ثالثة  

  ــ فيما يتعلق ابلنظرية السياقية لـهللا.    مبا خيرتعون يف الدنيا دون تنفيذ أوامر  ملّذة
، فإن معىن كلمة "متاع" يف سياق اآلية أعاله مدرج يف معىن سياق  ك. عامر

 اللغة.
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 111كلمة "متاع" يف السورة االنبيآء اآلية  . 14
  إىٰل حنٍي    مـتـاع فتـنٌة لّـكم و  ٗ  وِان اَدرْي لـعّلهيف القرآن العظيم:    هلالج لجقال هللا  

 ﴾111االنبـيآء ﴿
مع اآلية السابقة اليت يستمر تفسري هذه اآلية شرح يف تفسري ابن كثري 

تصف املشركني. وهللا عارف بكل أعمال املشركني. الشيء الذي مل يتم إخبارهم 
أن   معينةبه، ميكن  لفرتة  مؤقتة  ص.    ،1999،  دميشقيال)  يكون جتربة ومتعة 

491-492.)  
(  مصيبةيُعرف الوقت )ك  ما قلته لك وملأّما يف تفسري اجلاللني شرح  

( الذي يستمتع به )حّت  متاعلالختبار )ابلنسبة لك( حبيث ميكن رؤية ما تفعله )
ما هو متوقع من عمرك. معىن هذه اآلية هو فقط عكس هناية وقت( يعن حّت 

  احمللي والسيوطي،استخدام عبارة "لعله"، لكنها ليست موضوع ذلك الرجاء )
 .(152 .ص ،1505

حممد صلى هللا عليه    هللا  بعد آخر آية أمر رسولاملصباح    مث يف تفسري
وسلم. لبيان أنه ال يعلم ما سيحدث للمشركني، وهل قريب أم طويل، فهنا يذكر 
أن ذلك مل يعلمه هللا، وليس ألن هللا ال يعلم. ولكن هللا عليم أبفعاهلم مجيعا. 

شهاب،  )   حيدده هللا ورضا مؤقتا حّت  مصيبةحيتمل أن يكون تعليق العقوبة عن هللا  
 .  (524-523 .ص، 2005

وبناًء على بيان ثالثة التفاسري السابقة، فإن معىن السياق كلمة "متاع"  
من   مصيبةفإنه يناقش  وال سيما ملّذة اليت يعطيها هللا يف وقت معني.  ملّذة.  أي  

السياقية،  أمر أعطاه هللا سبحانه وتعاىل.   بنظرية ك. عامر  ارتباطها  من خالل 
إىل أن معىن كلمة "متاع" يف اآلية أعاله مدرج يف معىن سياق    ةالباحث  تلصخ

 .املوقف
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 29كلمة "متاع" يف السورة الّنور اآلية   . 15
ليس علـيكم جـنـاح اَن تدخلوا بـيوتـا غري مسـكونٍة  يف القرآن العظيم:    هلالج لج قال هللا  

 ﴾29ور ﴿النّ  لّـكم ۗ وهللا يعلم مـا تبدون  ومـاتـكتـمون   مـتـاع فـيها 
يرتبط تفسري هذه اآلية املتعلقة أبدب دخول  يبني يف تفسري ابن كثري  

ليس علـيكم جـنـاح اَن تدخلوا ﴿:  هللا  قالمنزل شخص آخر ابآليتني السابقتني.  
يف هذه    ﴾ن  ومـاتـكتـمونبـيوتـا غري مسـكونٍة فـيها مـتـاع لّـكم ۗ وهللا يعلم مـا تبدو 

ية السابقة. يف األساس، ُيسمح بدخول املنزل الذي ال  اآلية أكثر حتديًدا من اآل
يسكن فيه ساكنون وهناك احتياجات مهمة فيه دون احلاجة إىل طلب اإلذن.  

 قالوقد أوضح يف اآلية السابقة أنه ال جيوز دخول البيت إال إبذن من يسكنه.  
ا يــآيّ )) :  تعاىل  هللا الذين  َتْدُخُلوامنوا  ـها  بيوتك  ال  م حتّــى تستأنسوا و  بيوتـــا غري 

ال تدخلوا بيًتا ما ليس ببيتكم،  أي  (  ذلمك خري لـمك لعلمّك تذكّرون(ۗۗ تسّلموا على اهلها
ليس علـيكم جـنـاح اَن تدخلوا بـيوتـا غري مسـكونٍة فـيها  ﴿مث مبنسوخ كالم هللا:  

البيت  أن  العلماء  . وقد قال بعض  ﴾يعلم مـا تبدون  ومـاتـكتـمونمـتـاع لّـكم ۗ وهللا  
دكاكني( للتجار، كاحملالت، ونزل للمسافرين، وبيوت مبكة ال)أو  حمل بيع    املعىن

. القول األول أرجحوغري ذلك. مث نقل ابن جرير من مجلة أقوال بعض العلماء أن  
 (.38 . ص ،1994الشيخ، )

هذه اآلية يشرح عن )ال إمث لدخول بيت غري    اجلاللني  تفسريو يف  
منافع مثل جعلها سكًنا مؤقًتا أو لغري ذلك من األغراض    معناه أن هناك  .مأهول(

أي كل ما تلده   ﴾ وهللا يعلم مـا تبدون  ومـاتـكتـمون﴿  غريها.كاإلقامة الداخلية و 
مبا يف  ابلسرية عند دخولك إىل منزل ليس لك،    كل ما تعملونيعن    ،وما ختفيه

، 1505والسيوطي،  احمللي  )أّن هللا أعلم    ذلك النواّي احلسنة أو أغراض أخرى
    .(238 .ص
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إرشاداً لزوار البيوت   بنّي عنبعد اآلية السابقة    ،تفسري املصباحمث يف  
اخلاصة، سواء كان الساكنون حاضرين أم ال، من خالل اآلية السابقة قدم هللا  
تعاىل التوجيهات فيما يتعلق ابملنازل واملباين اليت يتم توفريها كأماكن عامة، مثل  

الت التجارية. عن سيدن أاب بكر سأل النيب أن: ما هو توجيه هللا يف النزل واحمل
والنزل اليت جندها يف طريقنا إىل الشام؟ جتيب هذه اآلية على هذا السؤال احملالت  

ابلقول: ال إمث وعائق دين وأخالقي مينع من طلب اإلذن املسبق لدخول البيوت، 
وفيها يوجد احلق يف استخدامه   .نونأي األماكن العامة اليت ال يقطنها أنس معي

الجئ واملتاجر واملكتبات وحمالت  الحتياجات مثل أماكن االسرتاحة العامة وامل
ر العبادة والفنادق وما إىل ذلك، ألنه منذ البداية مت بناؤه ومت جتهيزه  اود  السوق

ا  ما ينفعك ما دام ال يضر بغريك، وهللا يعلم دائما م  والسماح بزّيرته. ال تعوق
 .(323 - 322ص. ، 2005شهاب، تكشفه وما ختفيه )

يعطي   اآلية  يتزاحم يف مكان إن ختام هذه  ابإلنذار أبن ال  انطباعاً 
واحد حبجة أن هللا قد مسح له بزّيرته بغري إذن. كما ذّكر بعدم استخدام األماكن 

ق،  العامة نهي عن النزل ألغراض ال يربرها هللا ورسوله، وكذلك العادات واألخال
خمفي   .ألن هللا أعلم ما هو خفي، مبا يف ذلك النشاط البدين البشري احلقيقي

يشمل خفقان قلبه ونواّيه. التحذير أعاله ضروري، ألنه غالًبا ما يكون هناك  
مزيج من األشخاص الطيبني واألشرار يف األماكن العامة. غالًبا ما يكون أيًضا 

ل الشخص غري معروف لبيئته حبيث ميكن  بعيًدا عن املنزل أو مسقط رأسه مما جيع
 .(323 . ص، 2005شهاب، إجباره على ارتكاب العصيان )

وبناًء على بيان ثالثة التفاسري السابقة، فإن معىن السياق كلمة "متاع"  
امل  مقتضيات أي   مأهول زتلزمات أو  غري  منزل  بدخول  ُيسمح ألي شخص   .

اجات لشخص ما بدخول منزل  ملثل هذه االهتمامات أو االحتي   و  ألغراض معينة
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مرتبط بنظرية ك. عامر السياقية، فإن معىن  ليس به ساكنون دون إذن مسبق.  
 كلمة "متاع" يف سياق اآلية مدرج يف معىن سياق اللغة. 

 
 60كلمة "متاع" يف السورة القصص اآلية  . 16

نـيا وزينـتـهــا ۚ  الـحٰيوة الدَ   مـتـاع ّمن شيء فـومـآاُْوتيـتـم  يف القرآن العظيم:    هلالج لجقال هللا  
 ﴾ 60القصص ﴿  ومـاعنـد هللا خـري وَّاَبٰقى ۗاَفال تعقـلون 

معىن تفسري اآلية أن هللا خيرب عن تواضع الدنيا   تفسري ابن كثرييبني يف 
وزينتها وما فيها من مجال عابر. مقارنة ابلنعم العظيمة واخلالدة اليت أعدها هللا  

اآلخرة. يرتبط تفسري هذه اآلية أيًضا ابآلية سبحانه وتعاىل للعباد الصاحلني يف  
الفاين وأن هللا    دنيا السابقة اليت حتتوي على دمار مدينة، وأن هناك شيًئا ما يف ال

 . (290 .ص ،1999، دميشقياللديه إرادة هدمه. )
يف   اجلاللنيمث  زينة  يناقش    تفسري  اآلية  هذه  التفسري  .  دنيا وملذات 

تستمتع هبا وتزين هبا أي    ﴾ـتـاع الـحٰيوة الَدنـيا وزينـتـهــا ۚ ومـآاُْوتيـتـم ّمن شيء فـم﴿
أي    (اَفال تعقـلون  ومـاعنـد هللا خـري وَّاَبٰقى ۗ)لبقية حياتك، مث يتالشى كل شيء  

لي  )احمل  .أجره أفضل ما هو أبدي. أفضل مما ذهب. ميكن قراءة التأملنا ويعملنا
 (. 406، ص.  1505والسيوطي، 

هذه اآلية مرتبطة ابملوقف املؤقت للمشركني  صباح ال تزال  تفسري املو يف  
الذين يرتددون يف تصديق خوفهم من االختطاف أو األسري أو سرقة ممتلكاهتم.  
وكأن هذه اآلية تنص على أن: يف الواقع اخلطر الذي جيب أن ختشاه هو ما أييت  

ألسر وهنب  . وهذا أعظم بكثري من اخلوف من االختطاف واةعصياملمن هللا من 
تعاىل أن ما أعطي   الدنيوية. وعلم هللا  املمتلكات، بل حّت كل ملذات احلياة 
اليت كانت حمدودة   وزينتها  الدنيا  التمتع ابحلياة  هو  الوقت  ذلك  للمشركني يف 

ر هللا فهو أفضل ويسهل احلصول عليها إال أهنا مؤقتة. وأما ما حيصل ابتباع أم
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ثر متانة وال ينقرض بسهولة. لكن املشركني يف  عنده. ابإلضافة إىل ذلك، فهو أك
ذلك الوقت مل يدركوا ذلك، وبدالً من ذلك يضحون ابمللذات األبدية من أجل  

 (. 381-380، ص. 2005شهاب، ) امللذات الدنيوية والزينة 
ىن السياق كلمة "متاع"  وبناًء على بيان ثالثة التفاسري السابقة، فإن مع

املتعة    .أو ملذات احلياة الدنيوية. املتعة مؤقتة وستختفي  يقصد به املتعة .  ملّذةأي  
ال يف  به  االستمتاع  ميكن  شيء  تُعطى .  دنيا أي  اليت  امللذات  بسياق  مرتبطة 

، املرتبط بنظرية ك. عامر السياقية، أن معىن كلمة  ةالباحث  تللمشركني. استنتج
 .سياق اآلية أعاله متضمن يف معىن سياق اللغة"متاع" يف 

 
 61"متاع" يف السورة القصص اآلية كلمة  . 17

أفمن ّوعدٰنه وعدا حسنا فهو القيه كمن ّمـّتعـٰنـه يف القرآن العظيم:    هلالج لجقال هللا  
 ﴾ 61القصص ﴿ الـحٰيـوة الّدنيا مثّ هو يوم القيـٰـمة من الـمـحـضرين  مـتـاع 

يف   ابن كثريشرح  للمؤمنني   تفسري  هللا  وعد  هو  التالية  اآلية  وتفسري 
حتتوي اآلية أعاله على تفسري أن وعود هللا للمؤمنني ختتلف عن أجر    .والكفار

لفرتة قصرية    دنياعة يف الالكافرين الذين ينكرون لقاء هللا. بينما يتم منحهم املت
   (291 .ص  ،1999، دميشقيال) فقط

أجر   وهي  السابقة  لآلية  استكماالً  اآلية  هذه  اجلاللني  تفسري  وأييت 
ّوعدٰنه وعدا حسنا فهو القيه كمن ّمـّتعـٰنـه مـتـاع الـحٰيـوة أفمن  ﴿املؤمن والكافر.  

املعن هو اجلنة  ﴾الّدنيا يوم  ﴿.  الوعد  هو  الـمـحـضرينمثّ  واليت يف    ﴾القيـٰـمة من 
هو  األول    لفظاملستقبل القريب ستختفي ابلتأكيد يف اجلحيم. واملشار إليه يف ال

، 1505احمللي والسيوطي،  ينهما. )الثاين كافر، أي ال تشابه ب  فظمؤمن، ويف الل 
 .(406 .ص
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اآلية السابقة يستمر شرح التفسري يف هذه اآلية عن    تفسري املصباحمث يف  
اليت تناقش أفعال املشركني. يُعلم هللا أن ما يُعطى للبشر فيما يتعلق بوعود هللا يف 

كيد بعطاّي  صورة الوعود احلسنة )اجلنة( مع امللذات األبدية املختلفة سيمتلئ ابلتأ
كن أن يسبب العكارة، ويوم  هللا يف شكل االستمتاع املؤقت ابحلياة الدنيوية ومي

العطاء ال   الشيئني يف  الذين مت جرهم إىل اجلحيم.  الناس  القيامة، مبا يف ذلك 
فيها معىن زّيدة مما ذكر سابقاً. يف السابق    (مثّ )ميكن ابلتأكيد معادلتهما. وكلمة  

سارة عدم احلصول على أفضل وأبدي، مث بعد الكلمة  كان يطلق عليه فقط خ
اب أسوأ  شيء  هو  )  ،1994لشيخ،  الحًقا  سيعاقبون.  ذلك  شهاب،  بسبب 

  .(381 .ص، 2005
.  ّذةمل وبناًء على بيان ثالثة التفاسري السابقة، فإن معىن السياق كلمة "متاع" أي  

مؤمنني والكافرين أجرًا ملذات احلياة الدنيوية اليت يعطى للكافرين. جزاء هللا لل أي  
وخلصت الباحثة، بناء على نظرية ك. عامر السياقية، أن معىن "متاع"  .  خمتلفة

 .يف سياق اآلية أعاله مدرج يف سياق اللغة
 
 39كلمة "متاع" يف السورة غافر اآلية  . 18

ااٰلخــرة   ّوِاّن   ۖمـتـاع يـٰقوم اِنّـمـا ٰهذه الـحـٰيوة الّدنيـا  يف القرآن العظيم:    هلالج لجقال هللا  
 ﴾ 39غافر ﴿  هي دار القــرار

يـٰقوم اِنّـمـا ٰهذه الـحـٰيوة الّدنيـا  ﴿  يه  تفسري ابن كثري  يف  اآلية  تلك   تفسري
الدنيا  أن حياة هذ   أي   ﴾ مـتـاع ۖ   هي حياة مؤقتة وزائلة، يف املستقبل القريب ه 
رة األبدية،  اآلخ  أي ﴾ّوِاّن ااٰلخــرة هي دار القــرار﴿يهلك مثّ اآلية بعدها  سوف  

 (.145-144ص.  ،1999، دميشقيال) ال انتقال منها، احلياة األبدية
  .دنيا تناقش اآلية أعاله ملذات احلياة يف ال  تفسري اجلاللنيو شرح يف  

ّوِاّن ااٰلخــرة  ﴿املتعة املؤقتة، مث ختتفي  أي    ﴾يـٰقوم اِنّـمـا ٰهذه الـحـٰيوة الّدنيـا مـتـاع ۖ  ﴿
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،  1505احمللي والسيوطي،  وأبدية. )  ّول و أفضلاآلخرة أ  أن  ﴾ هي دار القــرار
 .(718 .ص

يرتبط تفسري اآلية السابقة ابآلية السابقة من  تفسري املصباحو يبني يف  
فيها   ﴾اِنّـمـا ٰهذه الـحـٰيوة الّدنيـا مـتـاع ۖ  ﴿  اآلية كالم املؤمنني. وكلمة )اِنّـمـا( يف  

اليت توفر منافع ذات طبيعة    دنيا ال  ه هذمعىن التخصص. هذه هي طبيعة احلياة يف  
البشر إذا كانت أبدية.   يف   )هي( ، فإن كلمة  ثالامل مؤقتة، ليست كما يتوقعها 

هي أن احلياة يف اآلخرة فقط هي األبدية،    ﴾ّوِاّن ااٰلخــرة هي دار القــرار﴿مجلة  
 . (324-323 .ص، 2005شهاب، . )دنياال هوليس يف هذ

التفاسري السابقة، فإن معىن السياق كلمة "متاع"  وبناًء على بيان ثالثة 
اليت ال تقدم   ملّذةأي  .  متعة مميتة  دنياحياة اللذة احلياة الدنيوية. أن  ،  ملّذةأي  

لــــ ك. عامر،  فإن   ةالباحث   تإال فوائد مؤقتة. استنتج يتعلق ابلنظرية السياقية 
 . وقف" يف سياق اآلية مدرج يف سياق املمتاعمعىن كلمة "

 
    36كلمة "متاع" يف السورة الّشورى اآلية  . 19

احلٰيـوة الّدنـيا ۚ ومـاعندهللا  مـتاع  فـمـآ اُْوتيتم ّمن شيء فـيف القرآن العظيم:    هلالج لجقال هللا  
 ﴾36الّشوٰرى ﴿ رهّبم يتوّكلون خري ّو اَْبقى لّلذين ٰامـنوا وعلىٰ 

،  اوزينته  ادنيتفسري هذه اآلية يدور حول حياة ال  تفسري ابن كثريشرح يف  
اُْوتيتم ّمن شيء فـمـتاع احلٰيـوة  ﴿اآلية:  مميت ومؤقت.    دنياكل شيء يف ال فـمـآ 

، فال تنخدع. هذه ليست سوى  دنياأي حّت لو كان لديك شيء يف ال  ﴾الّدنـيا ۚ  
، سريعة الزوال وعابرة.  رذيل  دنياال  ه. ملذات هذدنياال  هملذات العيش يف هذ

تعن أن    ﴾رهّبم يتوّكلون  ـنوا وعلىٰ  خري ّو اَْبقى لّلذين ٰامعندهللا   ومـا﴿اآلية التالية  
اآلخرة أفضل من حياة الدنيا، واآلخرة مكان للراحة األبدية، فال تضحي ابخللود 

أي    ﴾م يتوكلونوعلى رهبّ ﴿.  دنياأي أن يرتك الصرب ملذات هذا ال  من أجل الفاين
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  . ص ،1999، دميشقيالعنه )وهم صبورون يف تنفيذ ما أمر هللا به وترك املنهي 
210 ) 

الدنيا ومت،  تفسري اجلاللنيمث يف    اآلية ملذات  الذي    ع ا تناقش هذه 
هذه   ﴾فـمـآ اُْوتيتم ّمن شيء فـمـتاع احلٰيـوة الّدنـيا ۚ  ﴿هللا يف اآلخرة. اآلية:    أعطى

تالية  اآلية ال  . اآلية موجهة للمؤمنني وغريهم من الزينة الدنيوية ليتمتع هبا، مث ختتفي
يف شكل مكافأة  أي    ﴾ّو اَْبقى لّلذين ٰامـنوا وعلٰى رهّبم يتوّكلون  ومـا عندهللا خري﴿

والذين جيتنبون كبــــئر االمث  ﴿ :  مث اتفقان له اآلية التالية عند هللا يف اآلخرة.   أفضل
يغفرون وإذاماغضبواهم  والسيوطي،  )   ﴾36ى  الّشور    والفواحش  احمللي 

 (.770 .ص، 1505
وال يزال تفسري هذه اآلية مرتبطاً ابلسابق    ،املصباحتفسري  يف    و يبني 

يتم  اليت أعطاها هللا. كل شيء ميكن أن يضيع وينقرض بسهولة.  النعم  بشأن 
تذكريهم مجيًعا مبصدر الرزق الدنيوي الذي حيصلون عليه وما هو األفضل هلم. 

يسهل حتقيقها  تة، واليت  يف اآلية أعاله، يتم شرحها أيًضا عن امللذات الدنيوية املؤق
أن تستعمله للتقرب إىل هللا، ألن هذه هي   هلك، فعلياويسهل الوصول إليها. لذ

النعمة اخلالدة احلقيقية. بينما اآلخرة خري من كل النعم الدنيوية. ألنه مهما كانت  
شهاب،  على عكس نعمة اآلخرة )  ،مدة امللذات الدنيوية جيب أن تقطع ابملوت 

 .(509-508 .ص، 2005
بعد أن يشرح اجلزء األول من اآلية فضائل اآلخرة، تشرح اآلية التالية  

آمن ملن  األبدية  بركاته  اآلخرة  خري  سيقبلها.  ابهللمن  دائًما وا  ثقتهم  يضعون   .
( تدل على الثقة  ىويستسلمون بعد القيام أبنشطة يف حدود قدراهتم. كلمة )عل 

املشا  له. وذلك إبحلاق كل  به. واالستسالم  العبء أكثر داللة على حالة   كل 
)يتوكلون(( تعن الراحة من حيث  )   هللاالراحة ويتجنب اهلموم والصعوابت. كلمة  
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ه هللا يف  نصر لك  ااالستسالم، أي مع متعة التجديد يف كل مرة تظهر مشكلة. لذ
 (. 509 .ص، 2005شهاب، كل صعوبة. هكذا قال البقععي )

ة، فإن معىن السياق كلمة "متاع"  السابقبناًء على بيان ثالثة التفاسري  
ملا أعطاه هللا سبحانه وتعاىل يف   .دنياال ميكن االستمتاع هبا إال يف الملّذة.  أي  

. لذا ال ينبغي أن ينخدع احملرر. مرتبطة بنظرية ك. عامر السياقية، مبعىن دنياال
  أن هذا املعىن متضمن يف معىن   ة الباحث  تكلمة "متاع" يف سياق اآلية، استنتج

 .سياق اللغة
 

 35كلمة "متاع" يف السورة الزخروف اآلية  . 20
احلٰيـوة الّدنـيا ۗ    مـتاع وزخرفاً ۗ و ِان كـّل ٰذلك لـّما  يف القرآن العظيم:    هلالج لجقال هللا  

 ﴾ 35الّزخروف ﴿ وااٰلخرة عند رّبك للمّتقني 
تفسري هذه اآلية مستمر مع اآلية   ،1994الشيخ،  تفسري ابن يبني يف 

ذهب أو حلي.    أي  : قال ابن عباس وقتدة وغريمها﴾زخرفا و ﴿  كالم هللاالسابقة. و 
  ﴾ خرة عند ربّك للمتّقيواال  وِان كـّل ٰذلك لـّما مـتاع احلٰيـوة الّدنـيا ۗ  ﴿مث اآلية التالية  

، وضيع، وغري أبدي عند هللا سبحانه وتعاىل. رذيل  هالك،دنيا  أهنا جزء من ال  أي
ال لذة الدنيا، وما أيكلون ويشربون لن جيزئهم  كل ما يعطى للمشركني ما هو إ

 ( 227 .ص ،1999، دميشقيالخري يف اآلخرة. )
على شكل    دنيايناقش تفسري هذه اآلية ملذات ال  تفسري اجلاللنيو يف  

من ذهب هلم. معىن اآلية، لوال اخلوف من املؤمنني    ﴾وزخرفا ﴿زخارف. وكالم هللا  
ا للكافرين، لكنا أعطيناهم هذه األشياء إذا منحناهم هذه األشياء كما أعطيناه

، والحًقا يف اآلخرة ال قيمة هلا على هلا  امعن  للمؤمنني. ألن هذه احلياة الدنيوية ال
وِان كـّل ٰذلك لـّما مـتاع  ﴿نة. مث قال هللا تعاىل:  اإلطالق عند مقارنتها ابلنعم اجل

الّدنـيا ۗ   للمتّقيواال  احلٰيـوة  "إنّ   ﴾خرة عند ربّك    "إّن"   من ختفيف  هو شكل  " لفظ 
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  إذا متت قراءة  ﴾كـّل ٰذلك لـّما مـتاع احلٰيـوة الّدنـيا ۗ  ﴿، وهذا يعن يف الواقع  ثقيلة
  ابستخدام "لـّما"   ، إذا مت قراءة زائدة  هو "ما"   ، فإن احلرفختفيف بواسطة  " لـّما"

 ىف"،هذا اللفظ "ن  ، ومعىنلفظ "إالّ" فإن هلا نفس املعىن مثل  "م" يف تشديد
القراءة األوىل هو:   ٰذلك ﴿هذه اآلية حسب  الثانية،    ﴾وِان كـّل  القراءة  حسب 

وِان كـّل ٰذلك لـّما مـتاع احلٰيـوة الّدنـيا ۗ وااٰلخرة عند رّبك  ﴿فهذا يعن أن يكون:  
وااٰلخرة عند  ﴿اليت ميكن أن تكون تستخدم للتسلية مث ختتفي    ملّذة،  ﴾للمّتقني

 .(788 .ص، 1505حمللي والسيوطي، ا ة )أي اجلن ﴾رّبك للمّتقني
تفسري املصباح يرتبط تفسري اآلية السابقة بتفسري اآلية السابقة مث شرح  

تستخدم كلمة   املادية.  ابلثروة  شيء  على كل  يعتمدون  الذين  املشركني  عن 
مبعىن الزخرفة املثالية وتستخدم أيًضا مبعىن الذهب. ويقصد ابآلية أعاله    ﴾زخرفا﴿

معيار، وأهنا ليست عالمة  ى أن هللا سبحانه وتعاىل. ال أتخذ امللكية ك التأكيد عل 
وكل ملذاته   الدنياعلى حمبة هللا وبركته، عالوة على أهنا ال قيمة هلا عنده. إذا كان  

شهاب، )  ينقيمة جناح الذاببة، فإن هللا تعاىل لن يعطي ولو رشفة ماء للكافر 
 .(565-564 .ص، 2005

متاع"  ة التفاسري السابقة، فإن معىن السياق كلمة "بناًء على بيان ثالث
هذا املقصود  ملّذة.  أي   وحنومها.  واجملوهرات  الدنيا كالذهب  احلياة يف  ملذات 

دنيوية.   بكنوز  أبنفسهم  يتفاخرون  الذين  املشركني  أبفعال  الزوال مرتبط  سريعة 
عاله  وخلصت الباحثة أن معىن كلمة "متاع" يف سياق اآلية أوستختفي حتًما.  

 .مدرج يف معىن سياق اللغة
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  20"متاع" يف السورة احلديد اآلية كلمة  . 21
ِاعلمٓوا اَنّـمـا احلٰيـوة الّدنـيا لعٌب ّوهلٌو ّوزيـنـة ّوتـفـاخر  يف القرآن العظيم:    هلالج لجقال هللا  

مثّ يهـيج   ٗ  ۢبينـكم و تكاثر ىف األموال واالوالد ۗ كمـثـل غيـث اعجب الكّفار نـبـاته
عذاب شديد ۙ ّومغفرٌة ّمن هللا ورضواٌن ۗ    مصـفرّا مثّ يكون حطامـا ۗ و ىف ااٰلخرة   فرتٰه

 ﴾ 20احلديد ﴿ الغرور  مـتـاع ومـا احلٰيـوة الّدنـيآ ِااّل 
.  دنيا ال  مذلّةتفسري اآلية السابقة يدور حول    تفسري ابن كثريشرح يف   

ال الّدنـيا ﴿:  وإهانتها  دنياقال هللا سبحانه وتعاىل أثناء حياة  اَنّـمـا احلٰيـوة  ِاعلمٓوا 
أي ما أنتجته    ﴾لعٌب ّوهلٌو ّوزيـنـة ّوتـفـاخر ۢبينـكم و تكاثر ىف األموال واالوالد ۗ  

ما ورد يف كالم هللا سبحانه وتعاىل يف سورة علي    إالّ األشياء الدنيوية لسكاهنا هو  
زهرة ستهلك ونعمة   دنيا. مث يشبه هللا سبحانه وتعاىل أن حياة ال14عمران اآلية  

أي املطر الذي يسقط   ﴾كمـثـل غيـث﴿:  أن تضيع، مثل كلمة هللا سبحانه وتعاىل
أي أن النبااتت     ﴾اجعب الكفّار نـبـاته  ﴿تعاىل:    ل اَّللَّ ابعد أن يستسلم اإلنسان. َوقَ 

ابلنبااتت،   الفالحون  أذهل  للمزارعني. كما  مدهشة  املطر  بسبب  تنبت  اليت 
نيوية، فقد أذهل الكفار، ألهنم أكثر املخلوقات جشًعا وأكثر  وكذلك احلياة الد

 (. .61 –  59 .ص ،1994الشيخ، ). دنيا حياة ال يف اجنذاابً 
مثّ يهـيج فرتٰه مصـفرّا ﴿:عالوة على ذلك، فإن كلمة هللا سبحانه وتعاىل

أي أن النبات جيف حبيث يصبح أصفر عند رؤيته بعد أن    ﴾مثّ يكون حطامـا ۗ  
سابًقا. وبعد ذلك حتول كل شيء إىل عفا عليه الزمن. هذا جيف   أخضركان  

وهو    دنياويتفتت. هكذا تسري احلياة الدنيوية. عندما يظهر املثل اختفاء وفناء لل 
أمر ال بد أن حيدث، ال يكون من املستحيل ذلك، وأن اآلخرة جيب أن تكون  

ه عني حبياة هذن واموجودة وليس من املستحيل عدم ذلك، يذكرن هللا أن نكو 
 ( 60 .ص ،1994الشيخ، ) ا ومافيهاونغرس احلب من خريه دنياال
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و ىف ااٰلخرة عذاب شديد ۙ ّومغفرٌة ّمن هللا ورضواٌن ۗ ومـا  ﴿ :  اآلية التالية
ِااّل مـتـاع الغرور أي أنه ال يوجد شيء يف اآلخرة يقرتب إال إذا    ﴾احلٰيـوة الّدنـيآ 

رضا من هللا. إهنا جمرد متعة عابرة ، ختدع أي  كان هناك عذاب أليم أو مغفرة و 
شخص مييل إليها. بل إن اإلنسان ينخدع به ويذهل به حّت يعتقد أنه ال يوجد  

حلقيقة ، بينما يف اه الدنياوجد حياة أخرى بعد هذيوال  ه الدنيا  عامل آخر غري هذ
)ال و دنياهو  جًدا  متواضع  و (  )حقري  اآلخرة.  إىل  مقارنة  جًدا  ،  الشيخصغري 
 . (60 .ص ،1994

اجلاللنيويف   ال  تفسري  أعاله  اآلية  تفسري  إال    يما ه  يتال  دنيايناقش 
  ﴾ ِاعلمٓوا اَنّـمـا احلٰيـوة الّدنـيا لعٌب ّوهلٌو ّوزيـنـة﴿  .اآلية  نكات وألعاب وملذات مؤقتة

ۢبينـكم و تكاثر ىف األموال واالوالد ۗ  ﴿مث  الزينة    أي   أن تشغل   أي  ﴾ّوتـفـاخر 
  مث اآلية   ا. وأما الطاعة واألشياء اليت تؤدي إليها، ومنها أمور اآلخرة نفسك فيه

( مثل  غيثحياة الدنيا اليت تبهرك، وانقراضها بعد ذلك مثل )  ﴾كمـثـل غيـث﴿
  و  ۗحطامـا يكون   مثّ   مصـفرّا  فرتٰه   يهـيج   مثّ ه  اعجب الكّفار نـبـات﴿اآلية  ماء املطر.  

مـتـاع    ِااّل   الّدنـيآ   احلٰيـوة  ومـا   ۗ ورضوانٌ   هللا  ّمن  ّومغفرةٌ    ۙشديد  عذاب   ااٰلخرة  ىف
الشعور ابلدهشة للزراعة الذي ينمو بسبب املطر مث فاسد وجاف    أي  ﴾الغرور

- 1029  ، ص.1505  )احمللي والسيوطي،   .تصبح مسامية وتسقط يف الريح
1030 .) 

طبيعة احلياة الدنيوية، وخاصة ملن  عن  تفسري املصباح تصف اآلية  مث يف  
. وهذا رأي العلماء. تصف اآلية أعاله أيًضا األشخاص دنياحصر آراؤهم يف التن

الذين ينكرون آّيت هللا، وهم أسوأ فئة من الناس ومن املؤكد أهنم سيموتون. ال 
بشرية   جمموعة  هناك  بني  تزال  الثقيلة  اجملموعة  وهي  وصفها  يتم  مل  واحدة 

ي بدرجات متفاوتة من معصية اجملموعتني. وهم مؤمنون يرتكبون الذنوب واملعاص
ألهنم يتوقون إليه وجيعلهم يرتددون    دنيا. وصف هلم عن طبيعة الملسو هيلع هللا ىلص  ورسوله  هلالج لج  هللا
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أن ما  يف الصدقة. إهنم مدعوون إىل اإلسراع يف االستغفار، وتلمح السماء إىل  
يصيبهم من مصيبة قد ُسجل يف كتابه ومراسيمه. لذلك فليس من الطبيعي أن  

يف الفقر بسبب اإلنفاق يف سبيل هللا مما جيعلهم خبياًل، وليس   يقلقوا من الوقوع
من الطبيعي أن خيشوا املوت يف اجلهاد دفاعاً عن دينه مما جيعلهم يرتددون يف  

 .(37-36 .ص،  2005شهاب، القتال )
ِاعلمٓوا اَنّـمـا احلٰيـوة الّدنـيا لعٌب ﴿ضح يف اآلية السابقة أن هللا قال:  ويو 

ّوزيـنـ واالوالد ۗ  ّوهلٌو  األموال  تكاثر ىف  و  ۢبينـكم  ّوتـفـاخر  أو    أي  ﴾ة  املتهاونون 
مغرورون بربيق الزخارف الدنيوية أن احلياة الدنيا تتألق براق. كل شيء هو جمرد 
لعبة نشاط ال طائل من ورائه. كل ما يتم إنتاجه ليس سوى أشياء ممتعة ولكنه  

االنتباه إهلاء الناس عن شيء مهم   يستغرق وقًتا ويؤدي إىل اإلمهال. يقصد بعدم
ت والتباهي أيًضا يؤدّين إىل احلسد ويؤدّين إىل املنافسة غري  وأكثر أمهية. اجملوهرا

دائم وغري  مؤقت  هذا  ذلك، كل  ومع  النسل.  بنجاح  أيًضا  نفخر    العادلة. 
 .(37 .ص ، 2005شهاب، )

مت مث  األرض،  على  تصب  اليت  األمطار  مياه  مثل  الدنيوية  جد  احلياة 
لون   ويتحول  الوقت  لبعض  قوة  تزداد  مث  الفالحني،  اللون  حقول  إىل  بعضها 

من حيث سرعة انقراضه. سيكون هناك عذاب   دنيااألصفر، وهذه هي حياة ال 
ولفظ )الكفار( مجع )كافر( استخدمت يف اآلية السابقة للداللة على    .من هللا

س البعيدين عن اهلداية،  الفالحني، لكنها تعطي االنطباع أبن هذا هو موقف النا
للغاية ومغروون الدنيوية والتألق  ،أي أهنم سعداء  اليت    .الزخارف  )يهـيج(  كلمة 

يفهمها كثري من العلماء تعن اجلفاف. مث وصفت اآلية السابقة مغفرة الرضوان،  
حبيث تكون حاوية املتعة نظيفة أواًل، حّت تستوعب رضاه. يف الواقع، كيف ميكن  

افر عند إزالة  تعة إذا كان ال يزال هناك تنافر يف الروح. خيتفي التناحلصول على امل
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األخطاء أواًل. مث متيز بكلمة مغفرة من عند هللا. لكنها ال تتميز أبي شيء. متشيا  
 .مع عادة نسب القرآن إىل هللا اخلري واإلجياب، بينما ال ينسب إليه السوء

 (.38 .ص ، 2005شهاب، )
ما هي إال ه الدنيا  وحياة هذ  ﴾الغرور  مـتـاعِااّل    ـوة ادّلنـيا  ومـا احلي  ﴿اآلية:  مث  

. املتعة اليت يتم احلصول دنيالذة عابرة ختدع، وهي حتذير ال ينخدع هبا يلمع ال
عليها ليست جوهر هذه األشياء، ولكن املتعة تولد من عوامل خارجية سلبية،  

العلماء هذه اآلية على  وهي اخلداع واخلداع غري املبايل. يف غضون ذلك، يفهم  
احلياة الدنيوية. مييل املؤلف إىل فهم أنه يصف معىن حياة أهنا تقييم للقرآن عن  

ليست كذلك ه الدنيا  ملن ال مباالة، حسب سياق اآلية. ابلطبع حياة هذ دنياال
هي كفاح لتحقيق ه الدنيا ملن آمن ابهلل واليوم اآلخر. ابلنسبة هلم، فإن حياة هذ 

بل تستمر يف   دي والروحي، ألن احلياة ليست هنا واآلن فحسب،الرفاه اجلس 
ه  اآلخرة. عالوة على ذلك، ألن ما سيحصل يف اآلخرة يقاس مبا يتم يف حياة هذ

ذات مغزى كبري وقيمة. ال تنتقدها وال تتجاهلها،  ه الدنيا  ، فإن حياة هذالدنيا
ال وطريق  دنياألن  مكان  إنه  جوهرها،  يدرك  ملن  احلقيقة  ملن  ساحة  السعادة  ة 

ئك الذين يستخدموهنا جلمع املؤن يف رحلة إىل  ساحة ثروة ألول  دنيايفهمها. ال
األبدية ابإلضافة إىل دروس خمتلفة ألولئك الذين يفكرون وينتبهون إىل الظواهر 
واألحداث. إنه مكان لعبادة حميب هللا، ومكان للصالة على املالئكة، ومكان 

 . ص ،  2005شهاب،  كاب النعمة على املطيعني )للوحي لألنبياء، ومكان النس 
39) . 

( لتحتوي على معىن القيد. لكنها  اتستخدم اآلية أعاله كلمة تنقيح )إمن
هتدف إىل التأكيد ويف نفس الوقت على توضيح أن هذه هي األشياء األكثر 
أمهية يف نظر أولئك الذين ال مباالة. وقد ترمجت كلمة )لعب( على أهنا لعبة يف 

املنافع أو منع  آن مبعىن فعل قام به اجلاين ليس لغرض معقول مبالقر  عىن جلب 
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هو( فعل ـالضرر. فعل بال هدف وفعله فقط لتمضية الوقت. ويف الوقت نفسه )ل
يرتتب عليه إمهال اجلاين يف القيام بعمل نفع. ومسيت بعد ذلك )الزينة( وهي 

ألن هذه هي طبيعة الشباب.    ،خرألن الزينة عادة املراهق. مث اتبع التف،  اجملوهرات 
وهو زّيدة الثروة واألطفال ألن هذه هي    ﴾تكاثر ىف األموال واالوالد﴿ ويف النهاية

 .  (40، ص. 2005شهاب، )  طبيعة اآلابء أو الكبار
بناًء على بيان ثالثة التفاسري السابقة، فإن معىن السياق كلمة "متاع"  

هرات ونكات وكل ما يشعر به املرء  املتعة يف شكل جمو يقصد    ملّذة.  ملّذةأي  
. ويشبه هللا أيضا بشجرة تنبت بسبب املطر حّت  دنياأثناء وجوده يف ال لالستمتاع  

 هي ملذات مميتة وكاذبة.   ه الدنياجتف أوراقها وتسقط. خيربن هللا أن ملذات هذ
واإلمها  ملّذةمث   الباطلة،  واألفعال  الدنيوية،  والزينة  وهي كاملزاح،  ل يف الباطلة، 

املهمات. فاهلل مثل قطرة مطر تسقط على األرض وختصب حقول الفالحني. 
" يف سياق اآلية أعاله مضمن متاعمرتبط بنظرية ك. عامر السياقية، فإن معىن "

 .عاطفييف سياق ال
ه هناية  حّت  الباحثة   وصلت  أن  املوجودة،  بعد  البيانت  حتليل  ذه 

لفة يف آّيت من القرآن الكرمي و  وجدت عن معىن السياق و نوع السياق املخت
 خاصة اليت تتضمن كلمة "متاع" فيها. هذه هي املعىن السياق و نوعها كمايلي: 

 
 الكرمي  كلمة متاع يف القرآن.  1جدول 

 نوع السياق  معىن السياق السورة الرقم 
 العاطفي سياق  أو النعمة  ملّذة ﴾ 36﴿البقرة  1
 قايف الثسياق  املتعة لزوجته  ﴾ 241البقرة ﴿ 2
 سياق اللغة  ملّذة  ﴾ 14آل عمران ﴿ 3
 سياق املوقف  ملّذة  ﴾ 185آل عمران ﴿ 4
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 نوع السياق  معىن السياق السورة الرقم 
 سياق املوقف  ملّذة  ﴾197آل عمران  ﴿ 5
 سياق اللغة  ملّذة  ﴾ 77النسآء ﴿ 6
 سياق املوقف  ملّذة  ﴾ 24االعراف ﴿ 7
 سياق اللغة  متعة ﴾38الّتوبة ﴿ 8
 سياق اللغة  متعة ﴾23يونس ﴿ 9
 سياق املوقف  لّذة م ﴾70يونس ﴿  10
 سياق اللغة  جموهرات ﴾ 17الّرعد ﴿ 11
 سياق اللغة  ملّذة  ﴾ 26الّرعد ﴿ 12
 سياق اللغة  ملّذة  ﴾ 117الّنخل ﴿ 13
 سياق املوقف  ملّذة  ﴾111االنبـيآء ﴿ 14
 سياق اللغة  مستلزمات، مقتضيات ﴾29الّنور ﴿ 15
 سياق اللغة  ملّذة  ﴾ 60القصص ﴿ 16
 سياق اللغة  ملّذة  ﴾ 61القصص ﴿ 17
 سياق املوقف  ملّذة  ﴾ 39غافر ﴿ 18
 سياق اللغة  ملّذة  ﴾ 36الّشوٰرى ﴿ 19
 سياق اللغة  ملّذة  ﴾35الّزخروف ﴿ 20
 عاطفي سياق ال أو النعمة  ملّذة ﴾ 20احلديد ﴿ 21
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 امساخل الفصل
 االختتام

 اخلالصة  .أ
ت الباحثة حّت هناية هذه عملية البحث و استنتجت على خالصة لقد متّ 

الرابع السابق مناسبة أبسئليت البحث، ينقسم من   الفصلعرض البيانت و حتليلها يف  
اإلجابة أسئليت البحث إيل قسمني. األّول أي كلمة "متاع" ذكر يف القرآن الكرمي اليت 

و اإلجابة الثاين يعن مرة من عّدة السور القرآن الكرمي.    21تتضمن تلك الكلمة إىل  
"مت الكلمة  نظاملعىن من  أساس  الكرمي علي  القرآن  عامر. اع" يف  لـــ ك.  سياقية  رية 

إىل   الكلمة  معىن  أنواعيشتمل  اللغة    أربعة  سياق  معىن  سياق    ،مرة  12أي  ومعىن 
. معىن  ، ومعىن سياق العاطفي مرتني، ومعىن سياق الثقايف مرة واحدةمرة  6املوقف  

معىن مستلزمات،  و مقتضيات. أّما    مثّ اجملوهرات، مثّ    املتعة،  مثّ   سياق اللغة أي ملّذة،
احملّددة. و  املعينة  ملّذة ابألوقات  يرتبط  ملّذة، أي  املوقف يعن    معىن سياق  سياق 

أن كلمة "متاع"    أو النعمة.   املتعةأي  العاطفي    معىن سياق   املتعة لزوجته،   أيالثقايف  
 السور القرآن  إبمجال هلا معىن خمتلفة يف القرآن الكرمي إذا وقعت من ّعدة اآلّيت يف 

الدنيا والسيما يف  امللّذة. ألّن أكثرها ترابط ابحلياة  الكرمي. و ابخلصوص املعىن أي 
ستنتاج هذه اخلالصة و اال القرآن الكرمي. فكان إشارة لنا أن احلياة الدنيا مليئة ابمللّذة.

خاّصة    دليال على أّن كلمة "متاع" يشتمل على املعاين املختلفة إذا وقعت يف اآلّيت و 
     إذا حتليلها يف القرآن الكرمي. 
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 االقرتاحة   .ب
، ابستخدام كلمة "متاع" يف القرآن الكرمي علي  اجلامعي  البحث  امّت بنهاية هذ

أساس نظرية سياقية لـــ ك. عامر. املميزات من نتائج هذه عملية البحث أي سهولة  
ستخدام نظرية سياقية لـــ ك. عامر. لتفّقه املعىن الكلمة يف القرآن الكرمي ولو آية فآية اب

ة من هذه عملية البحث. مثّ وصلت البحث إيل هنايتها حّت وجدت املعىن املقصود
بال تفّهما أّوال، ألّن  كان حربة حسنة أن ال ترتجم الكلمات يف القرآن الكرمي مباشرة  

ها أي  أّما قّلت  بعد وصلت عملية البحث، فليس كّل الكلمات   قامت بنفس املعىن.
ن الرجاء من الباحثة م  .فرمّبا وجد الكتابة أو البيانة غري وضيحة من املقصود الباحثة 

هذه عملية البحث اجلامعي عسي أن يكون نفعة و ابركة عند الباحثة نفسها و عند 
القراء هذا البحث. مثّ بكّل نية حسنة من الباحثة عسي تستطيع أن تفّقه مرّة أخرى 

خاّصة يف علم املعىن و غريها أيضا. كذالك عن املعىن الكلمة يف   بنظرية علم الداللة
يف املستقبل إنِ شاء هللا. و الرجاء أيضا، إذا ستفعل عملية اآلّيت من القرآن الكرمي  

البحث املتساوية هبذه عملية البحث، أن تفهم أّوال عن النظرية للبحث البيانت و 
نت املناسبة بنظرية مناسبة اتّمة لسهولة عملية  ار البيا يحتليلها فهما جّيدا. كذالك إخت

  البحث. و هللا أعلم ابلصواب.   
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