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 ملخص البحث
البح   معىن كلمة احلق يف القرأن الكرمي )دراسة حتليلية سياقية(.13310007، شوقي أبراري بدري

 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة اإلنسانية العلوم كلية  أدهبا العربية و اللغة اجلامعي. قسم
 ماالنج.

 املشرف: معرفة املنجية، املاجستري.
 القرأن الكرمي، معىن كلمة احلق الكلمات الرئسية : 

قرآن هو اللظف العريب املعجز، املنزل على خامت األنبياء و املرسلني، بواسطة األمني ال
السالم املكتوب يف  املصاحف، و املنقول إلينا بالتواتر، املتعبد بتالوت ، املبدوء  جربنل علي 

بسورة الفاحتة و املختوم بسورة الناس. كما عرفنا أن اللغة املستعملة يف القرآن الكرمي هي 
اللغة اللعربية، ولحلك وجب على كل مسلم أن نفهم اللغة العربية ألهنا مفتاح لفهم القرآن. 

لة مماثلة الدال، مصدر الفعل دل، و هو من )دلل( اليت تدل فيما تدل على اإلرشاد الدال
إىل الشيء و التعرنف ب  و منمج ذلك "دل  علي  ندل  على طرنق، أي سدده إلي ". و يف 

 التحهيب دللت هبحا الطرنق داللة اسم إن املراد بالتسدند، إرادة الطرنق.
في هلحا البح  و هو منهج البح  الحي ال استخدم الباح  املنهج الوصفي الكي

نهدف إىل التدليل على صحة فروض البح  أو بعبارة أخرى، و أن املنهج الوصفي ال نهتم 
إىل تصميم فروض البح . إن هحا البح  نوع من الدراسة املكتبية، اليت نستحدم الباح  

الكتب املصادر املتعددة يف عملية مجع البيانات الطرنقة املكتبية هي اختاذ البيانات من 
األخرى، و طرنقة حتليل البيانات حتليلية داللية على ضوء النظرنة السياقية، و أما مدخل  

 .K. Ammerالباح  نظرنة السياق عند ك. عمري 
نظرا إىل أسئلة البح  من كلمة "احلق" يف القرآن الكرمي نعىن ما املعىن السياقي و ما 

"احلق" حىت وجد الباح  نتائج البح  منها، و معانيها مخسة السياق اللغوي من كلمة 
 معان و هي معىن العني أو الحات، صفة هللا، العدل،  اليقني، و القرآن.
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ABSTRACT 

Syauqi Abrari Badri, 13310007. The mean of “Al Haq” in the Al quran (semantic 

analysis tehnique).  Department of Arabic Language and Literature. Faculty of 

Humanities. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. 

Supervisor: Ma’rifatul Munjiah,M.Hi 

Keyword : The mean of “Al Haq”, Al quran Karim 

 Al quran is awesome pronounce which given to the prophets and represent for 

us to learn and read it. Start with sura Al fatihah and stop with sura An nas. As we 

know that language which use in the Al quran is Arabic language, so every moeslem 

must to understand it because it was the key to understanding Al quran. The 

knowledge of dalalah like dal constitute by “masdar fi’il dalla”, it this from “dalal” 

which showing the indicator of extention marks for thing like trip and make it to 

guidance in trip back and pay it. 

This research is using qualitative desriptive analysis purpose to show a 

hypothesis or in another words descriptive analysis which no cares to plane 

hypothesis, and it was reference tehnique. In this research explaned that data 

collection is take from some of books and another resources. The analysis method is 

using data analysis. This research is using contextual semantic theory and contex 

theoritical by K. Ammer. 

In complication of meaning of “Al haq” in the Al quran Karim are what is 

contex meaning and what is contex language from meaning of “Al haq”. Then the 

description is researcher explaned about the part of language contex meaning from 

“Al Haq” word which result five means they are truth or rightness, caracter of God, 

justice, convinced, and Al quran 
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ABSTRAK 

Syauqi Abrari Badri,13310007. Makna kalimat Al Haq dalam Al quran (kajian 

analisis semantik). Skripsi .Jurusan Bahasa dan Sastra Arab .Fakultas Humaniora. 

Universitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim Malang. 

DosenPembimbing: Ma’rifatul Munjiah,M.Hi 

Kata kunci: Makna kata Al Haq, Alquran Karim 

Al quran adalah pengucapan bahasa arab yang menakjubkan, yang diturunkan 

kepada para Nabi dan Rosul, dan oleh malaikat Jibril di tulis dalam Al quran, dan 

dipersembahkan kepada kita untuk membaca dan mengamalkannya, di mulai dengan 

surat Al fatihah dan di akhiri dengan surat An nas. Seperti yang kita ketahui bahasa 

yang digunakan dalam Al quran yaitu bahasa arab, sehingga setiap muslim harus 

memahami bahasa arab karena itu bahasa arab adalah kunci untuk memahami Al 

quran. Ilmu dalalah seperti dal, merupakan masdar fi’il dalla, yaitu lafad dalal yang 

menunjukkan kepada indikasi tanda-tanda ekstensi untuk hal dalam perjalanan dan 

membuatnya untuk membimbing dia dalam perjalanan pulang, yang dibayarkan 

kepadanya. 

Peneliti ini menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif dan menggunakan 

metodologi penelitian yang dimaksud untuk menunjukkan hipotesis atau dalam kata-

kata yang lainnya. Dan deskreptif tidak peduli untuk merancang hipotesis, dan ini 

merupakan teknik pustaka. Dalam penelitian ini proses pengumpulan data 

perpustakaan dan mengambil dari beberapa buku dan sumber-sumber lainnya. 

Adapun metode analisisnya yaitu berupa analisis data, dan penelitian ini 

menggunakan teori kontekstual semantik dan teoritis konteks dengan menggunakan 

teori milik K. Ammer. 

Berangkat dari rumusan masalah makna kalimat “Al haq” di dalam Al quran 

Karim yaitu apa saja makna konteks dan konteks bahasa dari kalimat “Al haq” 

sehingga peneliti menemukan  hasil penelitian ini yaitu yang berupa makna kata Al 

Haq dalam Al quran, dari kata Al Haq yang menghasilkan lima arti yaitu kebenaran, 

sifat Allah, keadilan, keyakinan, dan Al quran. 
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 الفصل األول

 مقدمة

 أ. خلفية البحث

 ،ضرورنة لتارنخ األدب فدراست  ،ن يف اللغة العربيةالقرآن الكرمي هو أول كتاب دوّ 
واحلياة األدبية عند العرب يف أواخر القرن السادس وأوائل القرن  ،ألن  مظهر احلياة العلقية

واملعارف اليت شاعت يف ومنبع املعاين واألساليب  ،وهو واضع النثر الفين ،السابع للمسيح
 ،فال هو موزن مقفى ،نزل بأسلوب بدنع ال عهد لآلذان وال لآلذان مبثل  ،أدب ذلك العصر

تقطيع وال هو مرسل نطرد أسلوب دون  ،وال هو سجع نتجزأ في  املعىن يف عدد من الفقر
ونسكن الحهن  ،إمنا هو آنات مفصلة متجاوزة نسكت عندها الصوت ،وال تسجيع

فلما مسع  العرب وهم زعماء  ،الستقالل هلا باملىن وانسجامها مع روح القارئ ووجدان 
وعجزوا عن أن نردوه إىل نوع من أنواع الكالم  ،ء البيان أكربوه وأنكروهالعرنض وأمرا

  1املعروفة.

هللا املوحب إىل حممد صلى  ،صطالح اآلخر القرآن هو اللفظ العريب املعجزو يف اال
املبدوء بسورة  ،املتعبد بتالوت  ،واملنقال إلينا بالتواتر ،بواسطة جربنل علي  السالم علي  وسلم

  2الفاحتة واملختوم بسورة الناس.

وقال هللا  ،القرآن ناوبفهم اللغة العربية فهم ،يف القرآن هي العربيةاملستخدمة أن اللغة 
املوجودة يف القرآن  والكمات. (3)الزخفور:إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلونيف كتاب : 
من كلمة كانت بني كلمة واحدة وكلمة أخرى مهما   معناه معىن أساسي خيتلفالكرمي هلا 

وكثري من الناس نفهمون واحدة. ألن لكل كلمة يف القرآن داللتها يف ذاهتا ويف سياقها. 

                                                           
 .58هه.  2003، بريوت: دار الفكر، األمثال يف القآن الكرميحممد عبد الرمحن، 1 

  2 مساعد سليمان بن الطيار، علم القرآن وصول التفسري، دمشق: دار الكلم الكتاب،1325، 15.



2 
 

في  حىت  يم فحسب ونرتكون وال نبالون املعىن السياقبالرجوع إىل املعجونعرفون معىن القرآن 
 .  حيصل بدراسة املعىنفهم املعاين وكان ،معاينإختالفا كثريا يف فهم  واوجد

و علم الداللة هو أحد جمال أما علم املعىن يف اللغة العربية نسمى بعلم الداللة، 
 نعرف  بعضهم بأن  دراسة املعىن أو. و يف فهم معاين األلفاظ أو الكلماتاملهمة دراسة اللغة 
ندرس الشروط عىن أو املمن علم اللغة الحي نتناول نظرنة  فرعاملعىن أو  عن علم ندرس

  3الواجب توافرها يف الرمز حىت نكون قادرا على محل املعىن.

ندل على بل أحيانا  الصدق فقط مبعىنمعىن متعدد وليس "احلق" ألن ل   مثل كلمة
لحلك حاول الباح  أن حيلل كلمة "احلق" . عىنو نستطيع فهم  بدراسة امل صفة هللا تعاىل

 معانيها من الناحية السياقية. املوجودة يف القرآن ملعرفة

 ب. أسئلة البحث

 نلي: كماأسئلة البح    م الباح خلفية البح  السابق فقدّ انطالقا من  

 يف القرآن الكرمي؟املعىن السياقي من كلمة "احلق"  ما .1
 من كلمة "احلق" يف القرآن الكرمي؟ السياق اللغويما  .2

 ج. أهداف البحث

فاألهداف من هحا البح  كما  ،فيما سبق الباح  نظرا إىل أسئلة البح  اليت ذكر 
 نلي:

 ملعرفة املعىن السياقي من كلمة "احلق" يف القرآن الكرمي. .1
 من كلمة "احلق" يف القرآن الكرمي. ملعرفة السياق اللغوي .2

                                                           
  3 أمحد خمتار عمر. علم الداللة، القاهرة: علم الكتب، 2006. 11.
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 فوائد البحثد. 

 أما فوائد كتابة هحا البح  فهو كما نلي: 

 (K.Ammerنظرنة املعىن السياقي عند )لزنادة املعرفة يف اجملال الداليل خاصة ن  .1
 عرفة والفهم عن معىن كلمة "احلق" يف القرآن الكرميلزنادة امل .2

 ه. حتديد البحث

ألن كلمة "احلق" يف القرآن الكرمي كثرية من اليت تنتشر من السورة األوىل 
إىل السورة األخرية وهو الناس، فحدد الباح  حتليل كلمة "احلق" يف  وهو الفاحتة

سورة حىت اختار الباح  سورة نونس  األعراف و  13كية  و كان عددها امل السور
و حتتوي عن النصائح، التوحيد، نوم األنعام ألن كلمة "احلق" يف تلك السور اكثر 

القيامة، حكانة األمم املستقبلة، و العحاب حىت تناسب هبحا البح  العلمي 
 بالسياق اللغوي.

 و. الدراسة السابقة

وضوعات امل فوجد ،الدراسة السابقة عن حب  الداللة الباح  الحظ أنبعد  
 :منها ،كثريةال

دراسة حتليلية  ،حتت املوضوع "معىن كلمة احلكمة يف القرآن الكرمي" ،زكية الفاخرة .1
لفظية داللية. شعبة اللغة العربية وآدهبا كلية العلوم اإلنسانية والثقافة باجلامعة 

هحا البح  نبح  عن اآلنات القرآنية  ،2014اإلسالمية احلكومية مباالنج 
كلمة احلكمة يف القرآن الكرمي ومعىن كلمة احلكمة يف القرآن الكرمي على  املشتملة 

 غوي.من حي  السياق الل



4 
 

دراسة داللية سياقية.  ،معىن كلمة نفس يف سورة البقرة" حتت املوضوع " ،سيت مهية .2
شعبة اللغة العربية وآدهبا كلية العلوم اإلنسانية والثقافة باجلامعة اإلسالمية احلكومية 

 نفسكلمة   علىهحا البح  نبح  عن اآلنات القرآنية املشتملة ،2014مباالنج 
 من حي  السياق اللغوي. نفس يف سورة البقرةكلمة ومعىن   سورة البقرةيف 

دراسة  ،معىن كلمة إل  يف سورة مدننة" حتت املوضوع " ،عبد الرمحن املاجستري .3
حتليلية داللية سياقية. شعبة اللغة العربية وآدهبا كلية العلوم اإلنسانية والثقافة باجلامعة 

هحا البح  نبح  عن اآلنات القرآنية  ،2013اإلسالمية احلكومية مباالنج 
املشتملة كلمة إل  يف سورة مدننة ومعىن كلمة إل  يف سورة مدننة من حي  السياق 
اللغوي. ونتيجة هي وجد أن األنة اليت تتضمن على كلمة إل  وهي سورة البقرة 

وسورة النساء  ،(،62،18،6،2وسورة العمران ) ،(163،255،133)
 ،(31وسورة الرعد ) ،(129،31وسورة التوبة ) ،(73ائدة )وسورة امل ،(171،87)

وسورة التغابون  ،(23،22وسورة احلشر ) ،(19وسورة حممد ) ،(34وسورة احلج )
 (.11وسورة الرتحيم ) ،(13)

والفرق بني البحوث السابقة والبح  الحي قام ب  الباح  يف اختيار الكلمة احملللة، 
" و الثاين يف كلمة "نفس" و الثال  يف كلمة " إل إذا كان األول يف كلمة "احلكمة 

 فالباح  يف كلمة "احلق"

 ز. منهج البحث

-Kualitatifالباح  هو البح  الكيفي الوصفي )  املنهج الحي استخدم 

deskriptif،) .املنهج  ومن خصائص 4البح  الكيفي ل  خصائص اليت متيزه من اآلخر

                                                           
4 lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2007. hal. 8 



5 
 

لة ودراسة الوثائقية. ومن خصائص املنهج واملقابهو منهج نستخدم املالحظة الكيفي 
 5هو مجع البيانات من الكلمات و الصور وليس من األرقام.الوصفي 

 

 ما نلي:  نستعمل فكان الباح  يف هحا البح 

 مصادر البيانات .1
 مصادر البيانات يف هحا البح  تتكون من املصادر الرئيسية واملصادرإن 

يف كتاب علم K. Ammer نظرنة و  القرآن الكرمي هيالثانونة. املصادر الرئيسية 
 املعجم وبعض كتب الداللة اليت هلا عالقة باملوضوع هي. واملصادر الثانونة الداللة 
 

 وحتليلها  تناطرنقة مجع البيا .2
وهي هتدف جلمع  (.Libary Research)مجع الباح  البيانات بالدراسة املكتبية 

مثل الكتب  ،البيانات واملعارف مبساعدة املواد املتعددة اليت كانت يف املكتب
استخدم الباح  هحا   6واجملالت والوثائق وامللحوظات وكتب التارنخ وغري ذلك.

  7البح  منهج الوثائقية وهو مجع البيانات املتعددة املتعلقة باملوضوع.
 كما نلي:لها  أما خطوات مجع البيانات وحتلي

 املكية أو السورقراءة القرآن الكرمي  (1
 تلك السور املكيةاستحراج كلمة "احلق" من  (2
 K. Ammerحتليل معاين كلمات "احلق" بنظرنة  (3

 
                                                           

5 lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif , 11. 
6 Mardalis. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara,2003,  hal. 28. 
7 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hal. 

202. 
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 الفصل الثاىن

 اإلطار النظري

 مفهوم علم الداللة .أ
إن علم الداللة، كما ندل علي  امس ، هو علم نبح  يف معاىن الكلمات واجلمل، 

معىن اللغة. ولعلم الداللة اسم آخر شائع هو "علم املعىن". الحظ أن املرادف أي يف 
لعلم الداللة هو علم املعىن، وليس علم املعاىن، ألن علم املعاىن فرع من فروع علم 
البالغة. علم الداللة هو أحد فروع علم اللغة وعلم اللغة )أي اللغونات أو اللسانيات  

فرعني رئيسني مها علم اللغة النظري و علم اللغة  كما ندعوه البعض( ننقسم إىل
التطبيقي. علم اللغة النظري نشمل علم النحو وعلم الصرف وعلم األصوات )أو 
الصوتيات( وعلم تارنخ اللغة و علم الداللة. أما علم اللغة التطبيقي فيشمل تعليم 

النفسي و علم اللغة  اللغات و االختبارات اللغونة وعلم املعاجم و الرتمجة و علم اللغة
 8االجتماعي.

و لغة، الداللة مماثلة الدال، مصدر الفعل دّل، و هو من لفظ )دلل( اليت تدل فيما 
تدل على اإلرشاد إىل الشئ والتعرنف ب  و منهج ذلك "دل  علي  ندل على طرنق، أو 

 9سدده إلي .
أما يف   semantics.أطلقت علي  عدة أمساء يف اللغة اإلجنلسية أشهرها اآلن كلمة 

وبعضهم  -و تضبط بفتح الدال و كسرها -اللغة العربية فبعضهم نسمي  علم الداللة
نسمي  علم املعىن )و لكن ححار من استخدام صيغة اجلمع والقول : علم املعاين ألن 
األخري فرع من فروع البالغة(، وبعضهم نطلق علي  اسم " السيمانتيك" أخحا من 

 10أو الفرنسية. الكلمة اإلجنلسية
                                                           

 13م.  2001، دار الفالح للنشر و التوزنع. علم الداللة )علم املعىن(حممد علي اخلوايل، 8 
 11. 1999، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية القاهرة، النظرية و تطبقي علم الداللة، دراسةفرند عوض حيدر، 9 

 11. 2006، القاهرة: علم الكتب، علم الداللةأمحد خمتار عمر، 10 
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و علم الداللة يف أبسط تعرنفات  عند فتح هللا أمحد سليمان هو دراسة املعىن، و 
"، "دل على"، و semaino" املشتقة من الكلمة اليونانية "semantiqueالكلمة "

" أو "العالمة" هي باألساس الصفة املنسوبة semaاملتولدة هي األخرى من الكلمة "
 11"املعىن". " أوsensإىل الكلمة "

وإذا كان علم الداللة نعىن دراسة املعىن، فإن هحا املىن ال تربزه إال الكلمة، وال حياة  
للكلمة إال يف إطار سياق حيتونها، سواء أكان هحا السياق مكتوبا مقروءا، أم منطوقا 

 12مسموعا.
-740و أما الداللة يف اصطالح العريب القدمي كما عرفنا الشرنف اجلرجاين )

ه(، هي كون الشيء حبالة، نلزم من العلم ب ، العلم بشيء آخر، الشيء األول هو 816
الدال و الثاين هو املدلول، و هح املعىن العام لكل رمز إذا علم، كان داال على شيء 
آخر، مث ننتقل بالداللة من هحا املعىن  العام إىل املعىن اخلاص با أللفاظ باعتبارها من 

  13الرموز الدالة.
" على ند الفرنسي semantiqueهر مصطلح علم الداللة يف صورت  الفرنسية "وظ

م ليعرب عن فرع  1883( يف أواخر القرن التاسع عشر michael brealميشال برنال )
من علم اللغة العام هو علم الداللت ليقابل علم الصوتيات الحي نعىن بدراسة األصوات 

" semantikeية من أصل نوناين مؤن  "اللغونة. و اشتقت هحه الكلمة االصتالح
" أي: إشارة، وقد نقل sema" أي: نعىن، ندل، و مصدره كلمة "semantikosمحكره "

 semantics"14هحا االصطالح إىل اإلجنليسية إىل كلمة "
وقد اشتهر بني ندي اللغونني أن علم الداللة داخل يف علم اللغة  و نستطيع أن 

علم اللغة أو مستوى من مستونات ، كعلم األصوات و علم زعم علم الداللة هو جزء من 
                                                           

 7، القاهرة: مكتبة اآلداب، دون السنة. مدخل إىل علم الداللة فتح هللا أمحد سليمان، 11 
 8، مدخل إىل علم الداللة فتح هللا أمحد سليمان، 12 
 16م.  1995، دار املعرفة اجلامعة اإلسكندرنة، علم الداللة إطار اجلديدصربي إبراهيم السيد، 13 
 6م.  1996مشق: دار الفكر، ، دعلم الداللة العريبفانز الدانة، 14 
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النمودج اللغوي الحي نكون  -صراحة أو ضمنا-النحو، و نقبل علماء اللغة كلهم تقرنبا
علم الاللة في  يف "طرف" و علم األصوات يف "طرف آخر" أما علم النحو فيقع يف 

 15مكان ما بينهما.
 داللة يف املعىنالأنواع  .ب
 الصوتيةالداللة  .1

نتحدث العلماء عن الداللة الصوتية و أثرها يف وضوح املعىن، ألن نطق األصوات  
نطقا صحيحا نساعد على معرفة املعىن، بينما عدم وضوح النطق نؤدي إىل األهبام يف 
حتدند املعىن، فاخللط بني األصوات نفضي إىل اخللط يف املعىن، فهناك من ال نفرق بني 

زاي و الحال فتصبح "قوي" "غوي" و "نتزكى" "نتحكى" و غري ذلك القاف و الغني و ال
 من األمور الصوتية.

كما أن اإلحياء األصوات أثرا يف تعميق املعىن يف النفس و تصونره. و قد أشار 
اخلليل بن أمحد مبكرا بأن العرب قالوا: صر اجلندب صرنرا و صرصر األخطب صرصرة 

 و تومهوا  يف صوت األخطب فكأهنم تومهوا يف صوت اجلندب مدا،
ترجيعا، و قال عندما ذكر الصلصلة و الزلزلة " نتومهون يف حسن احلركة ما نتهومون 

 16يف جرس الصوت.
و قد قاد هحا إىل فكرة االرتباط بني املعىن و ما نتألف من  اللفظ من أصوات و هي 
فكرة ال ختلو من صحة و صدق. و قد انشغل بعض اللغونني بإحياءات األصوات و 
داللتها، فاألصمعي يف كتاب "االشتقاق" و ابن درند ف "االشتقاق" حول تفسري 

صوتية بني "االمسى و املسمى"، فمهلهل األمساء و القبائل على ضوء إجياد عالقة 
مأخوذ من "اهللهلة" سخف الثوب ورقت  "وقحافة" من القحف أخحك كل ما بقى يف 
الصفحة، ونقول ابن درنب و إمنا مسي قصيا ألن  قصا عن قوم ، و نروي أن أبا عمر و 

                                                           
 11. علم الداللة إطار جديدصربي إبراهيم السيد، 15 
 7مكة املكرمة: جامعة أم القرى، دون السنة. علم الداللة عند العرب، عليمان بن حممد احلزمي، 16 
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جبا، و سأل أعربيا عن اخليل ملاذا مسيت بحلك فقال: من اخليالء ألن مشيتها تيها و ع
توسع ابن جين يف بيان إحياء األصوات للمعىن فعقد يف أكثر من باب الصلة بني 
األصوات و معانيها، فحكر أن اخلضم ألكل الرطب من األشياء أما القضم فلليباس، و 

 النضح لسيالن املاء بضعف و النضخ لتدفق املاء بقوة و شدة.
حلركات يف اللغة العربية" حاول في  و نشر أمحد األخضر غزال حبثا بعنوان : "فلسفة ا

أن نثبت بأن هناك منا سبة بني اللفظ و معناه أتت عن طرنق اختبار األصوات نقول: 
و إذا اشتد خروج األصوات الثقيلة فحلك لسبب و و إذا خف فحلك لسبب أنضا أراده 

" و مثل العقل ليعرب عن الشدة مع األصوات الشدندة و على الليونة مع األصوات اللينة 
بهههههههههه" هف و قض" فقال سحاب هف رقيق ال ماء في  و قض احلائط أي هدم ، و 
نقول أنضا " و لكل لطيف و أنيق و مجيل و حلو و مطرب و مفرح و مسعد أصوات 
لطيفة لينة موسيقية و لكل خشن و ثقيل و خبي  و بشع و حمزن... أصوات تناسب 

 17تلك الصفات مبعاين أصواهتا.
 لة الصرفيةالدال .2

لبنية الكلمة أمهية يف حتدند معناها فعن طرنق البنية وصيغها املختلفة تربز املعاين و 
حتدد "فأخح" هلا معىن داليل خيتلف ع "أختح" و قد تنب  اللغونون العرب هلا فقرروا أن 
هناك داللة معنونة نكتسبها اللفظ تبعا للصيغة اليت نكون عليها، فاملعىن الحي نستوحي  
من "كّسر" خيتلف عن "كسر" فالتضعيف اكسب األوىل زنادة معنونة إذ أننا بالغنا يف 
التكسري بينما املعىن يف الثانية ال نتجاوز الكسر أنا كان، و يف ذلك نكون ابن جين " 
ومن ذلك أهنم جعلوا تكرنر العني يف املثال دليال على تكرنر الفعل فقالوا: كّسر وقطّع و 

م ملا جعلوا األلفاظ دليلة على املعاىن فأقوى اللفظ ننبغي أن نقابل ب  غّلق و ذلك أهن
قوة الفعل و جيدر أن نحكر هنا أن لصيغ املبالغة و أوزاهنا دالالت معينة "فصبور" تدل 
على معىن أكثر من صرب، و كحلك فّعال يف قول  تعاىل : )فعال ملا نرند( تدل على أن  

                                                           
 8علم الداللة عند العرب، عليمان بن حممد احلزمي، 17 
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و كحلك يف قول  تعاىل: )أخحناه أخح عزنز مقتدر( قادر و عظمت  عز و جل ال حتد 
أبلغ من قادر لحا ذكر الصرفيون أمهية الزنادة يف البنية و وضحوا معانيها فقولنا "أعطى 
هلا داللة ختتلف عن استعطى" مبعىن طلب العطية و قد قال ابن جىن موضحا ملا للصيغة 

األلفاظ أدلة املعاىن مث زند فيها شيء  و البنية من أمهية يف بيان املعىن" و بعد فإذا كانت
أوجبة القسمة ل  زنادة املعىن ب  و ذكر أن املعىن نقوى لقوة اللفظ و هو هبحا نعىن أن 
لبناء الكلمة و صياغتها أثرا واضحا يف داللة املعىن نقول: إن معىن َخُشَن دون معىن 

أعشب املكان فإذا أرادوا   اخشوشن ملا في  من تكرار العني و زنادة الواو و كحلك قوهلم
كثرة العشب قالوا: اعشوشب  و من ذلك أنضا قوهلم: رجل مجيل، و وضيء، فإذا 

 18أرادوا املبالغة يف ذلك قالوا: وّضاء و مجّال، فزاد يف اللفظ هحه الزنادة لزنادة معناه.
 جتماعيةالداللة املعجمية اال .3

اللة الىت تستفاد من )التصدنق(، و هي الداللة اليت نوح  إليها هنا كل عنانتها، كالد
 الداللة )الكحب(، )الصحراء(، و )النصوح( إل أخر ما يف مجلتنا السابقة.

فكل كلمة من كلمات اللغة هلا داللة معجمية أو إجتماعية، تستقل عما نكن أن  
توحي  أصوات هحه الكلمة أو صيغتها من دالالت زائدة على تلك الداللة األساسية 

 19عليها الداللة االجتماعية. الىت نطلق
 الداللة النحوية .4

تؤثر أمناط الرتكيب النحوي يف أداء املعىن، فرتتيب الكلمات و العبارات حمكوم 
بقواعد، و نظم ختتلف من لغة ألخري، ففي العربية طرائق خاصة لرتكيب اجلمل، و فيها 

فاعلة، و مفعولة و مضافة و  املواقع اإلعرابية املتعددة أللفاظ. و السيما األمساء اليت تقع
 20مضافا إليها و تكثر أعراض املتكلمني هبا.

                                                           
 9علم الداللة عند العرب، عليمان بن حممد احلزمي، 18 

 9علم الداللة عند العرب، عليمان بن حممد احلزمي، 19 

 33القاهرة: جامعة األزهر، دون السنة. ، علم الداللة اللغويةعيد الغفار، 20 
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و املواقع اإلعرابية مهمة لبيان املعىن و توضيح  : فاجلملة )أكرم حممد عليا( هلا معىن 
خاص،  فإذا تغري حكمها النحوي بأن جعل الفاعل مفعوال و املفعول فاعال فقيل 

خمتلفا متاما. و إن اإلعراب هو الحي جعل املعىن خيتلف )أكرم علي حممدا( كان املعىن 
بفتح نون أحسن و نصب حممدا.  -ما أحسن حممدااختالفا كبريا يف هحه العبارات:

و  -بضم نون أحسن و إضافت  إىل حممد -و ما أحسن حممد؟  -على سبيل التعجب
عدندة اليت بفتح نون أحسن و جعل حممد فاعال. و هناك القواعد ال -ما أحسن حممد

 21تضمنتها كتب النحو جتب مراعاهتا حىت نكون املراد دقيقا و واضحا.

 ج. مفهوم املعىن

عن معىن الكلمة، فإننا نتحدث عن عالقتها مع الكلمات األخرى داخل  عندما
اللغة ذاهتا. )ثري( تعين )غين( أو ضد )فقري(، )كرمي( ضد )خبيل(، معىن الكلمة موتبط 

 ت ذات العالقة يف اللغة الواحدة.بعالقتها مع الكلما
تشري  -غالبا-من نا حية أخرى، الداللة تعىن عالقة الكلمة بالعلم اخلارجي، الكلمة

إىل كائن موجود يف العامل اخلارجي، قد نكون إنسانا أو حيوانا أو نباتا أو مجادا أو 
 مكانا، مثال، نعمان، األسد، الشجرة، الصخرة، أوروبا، على الرتتيب.

ك فرق بني الكلمات و املوجودات، كلمة )كرسي( ليست كرسيا، و كلمة هنا
)مدرسة( ليست مدرسة. هناك التبري اللغوي و هناك املوجود اخلارجي، التعااللغونة جزء 

  22من اللغة، و لكن املوجودات اخلارجية جزء من العامل.
 
 
 

                                                           
 35، علم الداللة اللغويةعيد الغفار، 21 

 26التوزنع، دون السنة. ، دار الفالح للنشر و علم الداللة )علم املعىن(حممد علي اخلوايل، 22 
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 أنواع املعىن يف علم الداللة ر.

يان معىن الكلمة الرجوع إىل املعجم و معرفة املعىن بعض الناس قد نظن أن  نكفي لب
أو املعاين املدونة في . و إذا كان هحا كفيا بالنسبة لبعض الكلمات، فهو غري كاف 
بالنسبة لكثري غريها. و من أجل هحا فرق علماء الداللة بني أنواع من املعىن ال بد من 

اختالف العلماء يف حصر أنواع  مالحظتها قبل التحدند النهائي ملاين الكلمات، و رغم
 :23املعىن فإننا نرى أن األنواع اخلمسة اآلتية هي أمهها

 املعىن األساسي .1
املعىن األساسي أو األوىل أو املركزي و نسمى أحيانا املعىن التصوري أو املفهومي 

conceptual meaning  أو اإلدراكي ،cognitive  . و هحا املعىن هو العامل الرئيسي
للتصال اللغوي، و املمثل احلقيقي للوظيفية األساسية للغة، و هي التفاهم و نقل 
األفكار. و من الشرط العتبار متكلمني بلغة معينة أن نكونوا متقامسني للمعىن 
األساسي. و ميلك هحا النوع من املعىن تنظيما مركبا راقيا من نوع ميكن مقارنة 

هحا النوع  Nidaتنظيمات املشاهبة على املستونات الفنولوجية و النحونة. وقد عرف بال
من املعىن بأن  املعىن املتصل بالوحدة املعجمية حينما ترد يف أقل سياقي أي حينما ترد 

 24منفردة.
 املعىن اإلضايف .2

لفظ عن املعىن اإلضايف أو العرض أو الثانونة أو التضمين. و هحا املعىن الحى ميلك  ال
(. و هحا meaning conotativeطرنق ما نشري إلي  إىل جانب معناه التصوري اخلالص )

النوع من املعىن زائدا على املعىن األساسي و ليس ل  صفة الثبوت و الشمول، و إمنا 
 نتغري بتغري الثقافة أو الزمن أو اخلربة. 

                                                           
 36. 2006، القاهرة: علم الكتب، علم الداللةأمحد خمتلر عمر، 23 

  24أمحد خمتلر عمر، علم الداللة. 36
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-مح هي )+إنسانفإذا كانت كلمة "امرأة" نتحدد معناها األساسي بثالثة مال
ذكر+بالغ( فهحه املالمح الثالثة تقدم املعيار لالستعمال الصحيح للكلمة. ولكن هناك 
معاين إضافية كثرية، و هي صفات غري معيارنة، و قابلة للتغيري من زمن إىل زمن، و من 
جمتمع إىل جمتمع. هحه املعاين اإلضافية تعكس بعض اخلصائص العضونة و النفسية ز 

ية، كما تعكس بعض الصفات اليت ترتبط يف أذهان الناس باملرأة )كالثرثرة و االجتماع
إجادة الطبخ و لبس نوع معني من املالبس(، أو اليت ترتبط يف أذهان مجاعة معينة تبعا 
لوجهة نظرهم نظرهم الفردنة أو اجلماعية، أو لوجهة نظر اجملتمع ككل )استخدام 

 رة(.غري مستق-غري منطقية-عاطفية-البكاء
و إذا كانت كلمة "نهودي" متلك معىن أساسيا هو الشخص الحي ننتمي إىل الدنانة 
اليهودنة فهي متلك معاين إضافية يف أذهان الناس تتمثل يف الطمع و البخل و املكر و 

 25اخلدنعة.
 عىن األسلويبامل .3

 هو ذلك النوع من املعىن الحي حتمل  قطعة من اللغة بالنسبة للظروف االجتماعية
ملستعملها و املنطقة اجلغرافية اليت ننتمي إليها. كما أن  نكشف عن مستونات أخرى 

-مثل التخصص و درجة العالقة بني املتكلم و السامع و رتبة اللغة املستخدمة )أدبية
لغة -لغة العلم-لغة القانون-لغة النثر-مبتحلة..( و نوع اللغة )لغة الشعر-عامية-رمسية

 كتابة..(.-خطبة-)حدن  اإلعالن..( و الواسطة
تتفقان يف املعىن األساسي و لكن الثانية نقتصر daddy و  fatherفكلمتان مثل 

متلك  pokeو  bagو  sackاستعماهلا على املستوى الشخص احلميم. و كلمات مثل 
 26نفس املعىن األساسي و لكنها تعكس اختالفا يف بيئة املتكلم.

                                                           
 37، علم الداللةأمحد خمتار عمر، 25 

 39، علم الداللةأمحد خمتار عمر، 26 



14 
 

 /ملعىن األسلويب يف الكلمات مثل: أميو تظهر مستونات االستعمال و ظالل ا
 /زوجت  /حرم  /بنت  )يف العامية(، عقيلت  /ابنت   /بابا، كرميت  /دادي، أني /ماما، و الدي

 27مرت  )يف العامية(. /امرأت 
 املعىن النفسي .4

الكلمة يف اللغة هلا معىن أساسي ندعوه البعض املعىن الداليل. و هو املعىن املعجمي 
القاموسي الحي تدل علي  الكلمة. و هو معىن موضوعي عام مشرتك بني أهل أو املعىن 

اللغة ال خيتلف من شخص آلخر، غري أن بعض الكلمات اللغة هلا معىن عاطفي 
وجداين إضافة إىل معناها الداليل األساسي. و من أمثلة الكلمات الغنية باملعىن الوجداين 

، صداقة ، ابن ، أخ ، و صدنق. كل كلمة  أو املعىن النفسي: وطن ، أم ، أب ، وفاء
من هحه الكلمات هلا معىن أساسي مصحوب بشحنة غنية من العواطف، فالوطن هو 
أساسا مكان الوالدة أو بلد السكن و االنتماء ، و لكن  أنضا مكان الحكرنات و األمن 

ضا رمز و االستقرار و موئل األهل و األحباء. و األم أساسا هي الولدة، و لكنها أن
 28للعطاء و احلنان.

 املعىن السياقي .5
هو املعىن الحي مناسب بالسياق الكلمة اليت تستخدم في ، ذلك املعىن مظهور  
كاملعىن الزنادة جبانب املعىن احلقيقي، مثل كلمة "أنت كاجلاموس فقد فقد تأكل و تنام  

حي ل  قرن نل كل نوم"، يف تلك الكلمة معىن "اجلاموس" ليس ندل على معىن احليوان ال
ندل على معىن اآلخر نعىن اإلنسان، الكلمة اآلخر الىت ندل على املعىن السياقي نعىن  
كلمة "كرسي"، الكرسي يف املعىن احلقيقي نعىن مكان للجلوس و لكن إذا دخل يف 

                                                           
 77ع، دون السنة. دار الفالح للنشر و التوزنعلم الداللة )علم املعىن(، حممد علي اخلوايل، 27 

 73. علم الداللة )علم املعىن(.حممد علي اخلوايل، 28 



15 
 

الكلمة "الكراسي هلا مثن غين عند اختالف الرئيس" فكان تلك الكلمة معناها 
 29خمتلف.

 ياملعىن اإلحيائ .6
و هو ذلك النوع من املعىن الحي نتعلق بكلمات ذات مقدرة خاصة على اإلحياء 

 نظرا لشفافيتها، و قد حصر أوملان تأثريات هحا النوع من املعىن يف ثالثة هي:
التأثري الصويت، و هو نوعان: تأثري مباثر، و ذلك إذا كانت الكلمة تدل على  (1

بعض األصوات أو الضجيج الحي حياكي  الرتكيبالصويت لالسم. و نسمى هحا 
. و ميكن التمثيل ل  بالكلمات العربية: صليل primary onomatopoeiaالنوع 

و  hissو  crackلسية خرنر)املاء(، و الكلمات اإلجن-مواء )القطة(-)السيوف(
zoom و النوع الثاين: التأثري غري املباشر و نسمى .secondary 

onomatopoeia  مثل القيمة الرمزنة للكسرة )و نقابلها يف اإلجنلسية( اليت
 ترتبط يف أذهان الناس بالصغر أو األشياء الصغرية.

و  redecorateو  handfulالتأثري الصريف، و نتعلق بالكلمات املركب مثل   (2
hot-plate و الكلمات املنحوتة كالكلمات العربية صهصلق )من صهل و ،

 صلق( و حبرت للقصري )من برت و حرت(.
التأثري الداليل، و نتعلق بالكلمات اجملازنة أو املؤسسة على اجملاز أو أي صورة   (3

باملعىن  leechكالمية معربة. و ندخل يف هحا النوع من املعىن ما مساه 
، و هو املعىن الحي نثور يف حاالت تعدد املعىن reflection meaningاملنعكس 

األساسي، فغالبا ما نرتك املعىن األكثر شيوعا أو األكثر إلفا أثره اإلحيائي على 
املعىن اآلخر. و نتضح املعىن االنعكاسي بصورة أكرب يف الكلمات املرتبطة 

من الصعب يف  باجلنس، و موضع قضاء احلاجة، و املوت... لقد أصبح
مثال دون أن تثري ارتباطها  intercourseاإلجنليزنة أن تستعمل كلمة 

                                                           
29 http://archigakiarataka.co.id/2012/10/makna-leksikal-kontekstual-struktural.html?m=1 
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)رغم عدم  undertakerاجلنسية. ومل نعد اإلجنليزي جيرؤ على استخدام االسم 
( لشيوع  يف وظيفية دفن املوتى. ومثل undertakeحترج  من استعمال الفعل 

اس" العربية اليت هجرت يف هحا نقال عن كلمات "حانويت" و "كنيف" و "لب
 30معناها األقدم لإلحياءات اليت صار حيملها معناها األحدث.

 يف دراسة املعىن اته. أنواع النظري

ظهرت يف ميدان البح  اللغوي الكثري من النظرنات اليت عنيت بوضع منهج معني 
 31لدراسة املعىن، و أبرز هحه النظرنات:

 (referential theoryالنظرية اإلشارية ) .1

هو املعىن الكلمة إشارنة إىل شيء غري نفسها. و هنا نوجد رأنان: رأي نرى أن 
معىن الكلمة هو ما تشري إلي ، و رأي آخر أن معناها هو العالقة بني التعبري و ما تشري 
إلي . و دراسة املعىن على الرأي األول تقتضي االكتفاء بدراسة جانبني من الثل ، و مها 

املشار إلي ، و على الرأي الثاين تتطلب دراسة اجلوانب الثالثة، ألن  جانب الرمز و
 الوصول إىل املشار إلي  نكون عن طرنق الفكرة، أو الصورة الحهنية.

و أصحاب هحه النظرنة نقولون إن املشار إلي  ال جيب أن نكون شيئا حمسوسا قابال 
)أزرق(،  qualityكيفية   )املنضدة( فقد نكون كحلك، كما قد نكون objectللمالحظة 
)الشجاعة(. و لكن يف كل حالة  abstract)القتل(، أو فكرة جترندنة  actionأو حدثا  

ميكن أن نالحظ ما نشري إلي  اللفظ، ألن كل الكلمات حتمل معاين، ألها رموز متثل 
 32أشياء غري نفسها.

                                                           
 40، علم الداللةأمحد خمتار عمر، 30 
 22. 1997دار املعرفة الدامعة، يف علم الداللة، حممد حسن جبل، 31 
 56. 2006، القاهرة: علم الكتب، علم الداللةأمحد خمتار عمر، 32 
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 (ideantional theoryالنظرية التصورية ) .2

بالنسبة لكل تعبري لغوي، أو لكل معىن متميز للتعبري اللغوي أن هحه النظرنة تقتضي 
ميلك فكرة، و هحه الفكرة جيب: أن تكون حاضرة يف ذهن املتكلم، املتكلم جيب أن 
ننتج التعبري الحي جيعل اجلمهور ندرك أن الفكرة املعينة موجودة يف عقلة ذلك الوقت، 

 33سامع.التعبري جيب أن نستدعي نفس الفكرة يف عقل ال

 (  behavioral theoryالنظرية السلوكية ) .3

على ما نستلزم استعمال اللغة )يف  behavioral theoryتركز النظرنة السلوكية  
االتصال(، و تعطي اهتمامها للجانب املمكن مالحظت  عالنية. و هي هبحا ختالف 

 34النظرنة التصورنة اليت تركز على الفكرة أو التصور.

 (contex theoryة )النظرية السياقي .4

أو املنهج  contextual approachعرفت مدرسة لندن مبا مسي  باملنهج السياقي  
الحي وضع تأكيدا   firthو كان زعيم هحا التجاه . operational approach العملى

 mcو  hallidayكبريا على الوظيفة االجتماعي للغة، كما ضم االجتاه أمساء مثل: 
intosh  وsinclair  وmitchell وعد ،lyons  أحد التطورنن اهلامني املرتبطني بفريث

 "نظرنة السياقية للمعىن".

                                                           
 57، علم الداللةأمحد خمتلر عمر، 33 
 59، علم الداللةأمحد خمتلر عمر، 34 
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و معىن الكلمة عند أصحاب هحه النظرنة هو "استعمال يف اللغة"، أو "الطرنقة اليت 
تستعمل هبا"، أو "الدور الحي تؤدن ". و هلحا نصرح فريث بأن املعىن ال ننكشف إال من 

ة اللغونة، أي وضعها يف سياقات خمتلفة، و نقول أصحاب هحه خالل تسيق الوحد
النظرنة يف شرح وجهة نظرهم: "معظم الوحدات الداللية تقع يف جماورة وحدات أخرى. 
و إن معاين هحه الوحدات ال ميكن وصفها أو حتدندها إال مبالحظة الوحدات األخرى 

ت اللغونة اليت ترد فيها الكلمة و اليت تقع جماورة هلا". و من أجل تركيزهم على السياقا
أمهية البح  عن ارتباطات الكلمة بالكلمات األخرى نفوا أن نكون الطرنق إىل معىن 

 35الكلمة هو رؤنة املشار إلي ، أو وصف ، أو تعرنف .

و على هحا فدراسة معاين الكلمات تتطلب حتليال للسياقات و املواقف اليت ترد 
نتعدل تبعا لتعدد -على هحا-لغوي. و معىن الكلمةفيها، حىت ما كان منها غري 

 .lingustic distributionالسياقات اليت تقع فيها، أو بعبارة أخرى تبعا لتوزعها اللغوي 

 للسياق ذا أربع شعب نشمل:تقسيما  K. Ammer و قد اقرتح

 linguistic contextالسياق اللغوي  .1
 emotional context السياق العاطفي .2
 situational contextالسياق املوقف  .3
 cultural contextالسياق الثقايف  .4

 السياق اللغوي .1

إن الكلمة تؤثر يف معىن اجلملة. و لكن أحيانا حيدث العكس: اجلملة تؤثر يف معىن 
الكلمة. و هحا ما نعرف باملعىن السياقي. كثري من الكلمات خيتلف معناها حسب 

و حيدث أن نفهم كلمة ما، و حنن نقرأ، على حنو ما، مث السياق اللغوي الحي تقع في . 

                                                           
 68، علم الداللةأمحد خمتلر عمر، 35 
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نعدل معناها يف ضوء السياق اللغوي التايل. و لحلك فنحن ال نقرأ دائما باجتاه واحدا،  
كثري ما نعود إىل اخللف لتعدنل ما فهمنا يف ضوء ما نستجد يف أثناء عملية القراءة. و 

لسياق اللغوي هو الحي حيدد املعىن إذا كان لكلمة ما عدة معان غري سياقية، فإن ا
 36املقصود من بني تلك املعاين. مثل ذلك:

 قرأت الفصل اخلامس من الكتاب. (1
 إن الربيع هو أمجل فصل من فصول السنة. (2
 إننا اآلن يف الفصل األول من هحا العام الدراسي. (3
 شاهدنا الفصل الثاين من املسرحية. (4
 مل نستلم قرار الفصل من العمل. (5
 فصل.إن  لقول  (6

نالحظ يف اجلمل الست السابقة أن كلمة )الفصل( نتغري معناها من مجلة إىل 
 37أخرى، و نتحدد املعىن يف كل حالة حسب السياقي اللغوي.

اإلجنليزنة )و مثلها كلمة  goodأما السياق اللغوي فيمكن التمثيل ل  بكلمة 
 "حسن" العربية، أو "زنن" العامية( اليت تقع يف سياقات لغونة متنوعة وصفالههههه:

 ولد... –امرأة  -أشخاص : رجل (1
 رحلة... –حفلة  –نوم  –أشياء مؤقنة : وقت  (2
 ماء... –هواء  –دقيق  –مقادنر : ملح  (3

الناحية اخللفية. وإذا وردت فإذا وردت يف سياق لغوي مع كلمة "رجل" كانت تعين 
 38وصفا لطبيب مثال كانت تعين التفوق يف األداء )و لسي الناحية األخالقية(.

                                                           
 69دار الفالح للنشر و التوزنع، دون السنة. علم الداللة )علم املعىن(، حممد علي اخلوايل، 36 

 70. علم الداللة )علم املعىن(حممد علي اخلوايل، 37 
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 كما ميكن التمثيل ل  بكلمة "ند" اليت ترد يف سياقات متنوعة من :

 أعطيت ما ال عن ظهر )ند( نعي تفضال ليس من بيع و ال قرض و ال مكافأة. (1
 أمرهم واحدا. هم )ند( على من سواهم: إذا كان (2
 )ند( الدهر : مد زمان . (3
 )ند( الرنح : سلطاهنا. (4
 )ند( الطائر : جناح . (5
 خلع )نده( من الطاعة : مثل نزع نده. (6
 بانعت  )ند( بيد : أي نقدا. (7
 ثوب قصري )اليد( : إذا كان نقصر أن نلتحف ب . (8
 فالن طونل )اليد( : إذا كان مسحا. (9

 مايل بد )ند( : أي قوة. (10
 ندم. سقط يف )نده( : (11
 هحه )ندي( لك : أي استسلمت و انقدت لك. (12
 حىت نعطوا اجلزنة عن )ند( : عم ذل و اعرتاف للمسلمني بعلو أندنهم. (13
 إن بني )ندي( الساعة أهواال : أي قدمها. (14
 39)ند( الرجل( : مجاعة قوم  و أنصاره. (15

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

                                                                                                                                                                      
 69، علم الداللةأمحد خمتلر عمر، 38 

 70، علم الداللةأمحد خمتلر عمر، 39 
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ألن هحا األخري متعدد و حمتمل، يف حني أن املعىن الحي نقدم  السياق اللغوي هو معىن 
 40ددة غري قابلة للتعدد أو االشرتاك أو التعميم.معني ل  حدود واضحة و مسات حم

و املثال أنضا عل الفعل "أكل" و معانيها املتعددة من خالل السياقات  القرآنية 
 التالية:

 ، فاألكل هنا مبعىن التغحنة. 7الفرقان : -و قالوا مال هحا الرسول نأكل الطعام (1
 االفرتاس.، فاألكل هنا مبعىن  13نونس : -و أخاف أن نأكل  الحئب (2

و كحالك ميكن أن متثل للسياق اللغوي بكلمة "عني" حني ترد يف سياقات لغونة 
 متنوعة و كل سياق نظهر و حيدد وجها من معانيها:

 عني املاء : البئر (1
 عني الدولة : اجلاسوس (2
 علي  عني : االهتمام (3
 عين  فيها : الرغبة (4
 عيين يف عينيك : املواجهة (5

 السياق العاطفي .2

العاطفي االنفعايل فهو نتحدد داللة الصيغة أو الرتكيب من معيار قوة أو أما السياق 
ضعف االنفعال، فبالرغم من اشرتاك وحدتني لغونتني يف أصل املعىن إال أن داللتها 
ختتلف، مثل ذلك الفرق بني داللة الكلمتني : )اغتال( و )قتل(، باإلضافة إىل القيم 

ناك إشارة إىل درجة العاطفة و االنفعال الحي االجتماعية اليت حتددها الكلمتان فه
تصاحب الفعل، فإذا كان األول ندل على أن املغتال ذو مكانة اجتماعية عالية، و أن 
االغتيال كان لدوافع سياسية، فإن الفعل الثاين حيمل دالالت خمتلفة عن األوىل و هي 

                                                           
 159. 2005بريوت: دار الفاريب، حماضرات يف علم الداللة،  أللسنةانسيم عون، 40 
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ختتلف عن آلة االغتيال  دالالت تشري إىل أن القتل قد نكون بوحشية و أن آلة القتل قد
 41فضال على أن املقتول ال نتمتع مبكانة اجتماعية عالية.

 السياق ااملوقف .3

و أما السياق املوقف فينبغي املوقف اخلارجي الحي ميكن أن تقع في  الكلمة. مثل 
استعمال كلمة "نرحم" يف مقام تشميت العاطس : "نرمحك هللا" )البدأ بالفعل(، و يف 

عد املوت : "هللا نرمح " )البدأ باالسم(. فاألوىل تعين طلب الرمحة يف مقام الرتحم ب
الدنيا، و الثاين طلب الرمحة يف اآلخرة. و قد دل على هحا سياق املوقف إىل جانب 

 42السياق اللغوي املتمثل يف التقدمي و التأخري.

 السياق الثقايف .4

الجتماعي الحي ميكن أن و أما السياق الثقايف فيقتضي حتدند احمليط الثقايف أو ا
تعترب يف برنطانيا عالمة على الطبقة  looking glassتستخدم في  الكلمة. فكلمة مثل 

بالنسبة لكلمة  richو كحلك كلمة . mirrorاالجتماعية العليا بالنسبة لكلمة 
wealthy .عقيلت " تعد يف العربية املعاصرة عالمة على الطيقة االجتماعية  و كلمة"

املتميزة بالنسبة لكلمة "زوجت " مثال، و كلمة "جحر" هلا معىن عند املزارع، و معىن ثان 
 43عند اللغوي، و مىن ثال  عند عامل الرناضيات.

 

 

 
                                                           

 94منشورات احتاد الكتاب العرب. ، دمشق: من علم الداللة أصول و مباحث يف الرتاث العريبعبد اجلليل، 41 
 71. 2006، القاهرة: علم الكتب، علم الداللةأمحد خمتار عمر، 42 

 71. علم الداللةأمحد خمتار عمر، 43 
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 لباب الثالثا

 عرض البيانات و حتليلها

كلمة "احلق" اليت سيحللها الباح  هو اليت   كما قد ثبت يف حتدند البح  أن
سورة و حدد الباح  كنها  57 توجد من السور املكية يف القرآن و عدد السور املكية في 

، 73، األنعام:66، األنعام:62، األنعام:87سورة األنعام: سورة مكية و هي  20
، 146عراف:، األ118، األعراف:105، األعراف:33، األعراف:8، األعراف:93األنعام:

، 76، نونس:36، نونس:35، نونس:32، نونس:30، نونس:23،  نونس:169األعراف:
 ، و جاء البيان و التحليل كالتايل:108، و نونس:94، نونس:82نونس:

 سورة املكية كلمة "احلق" يف .أ

 السورة اآلنات النمرة
1                 

                

            

 ﴾57األنعام:﴿

2                      

         

 ﴾62األنعام:﴿

3                   

      

 ﴾66األنعام:﴿
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4                

                    

                    

          

 ﴾73األنعام:﴿

5                    

                      

                       

               

                    

           

 ﴾93األنعام:﴿

6                       

        

 ﴾8األعراف:﴿

7                      

                    

                   

 ﴾33األعراف:﴿

8                

               

 ﴾105األعراف:﴿
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9                     ﴿:118األعراف﴾ 

10            

                    

                 

                  

        

 ﴾146األعراف:﴿

11               

                 

             

                  

             

       

 ﴾169األعراف:﴿

12                

                    

               

      

 ﴾23نونس: ﴿
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13                 

                   

 ﴾30نونس: ﴿

14                      

         

 ﴾32نونس: ﴿

15                   

               

              

     

 ﴾35نونس: ﴿

16                      

               

 ﴾36نونس: ﴿

17                 

      

 ﴾76نونس: ﴿

18                       ﴿ :82نونس﴾ 

19                

                    

             

 ﴾94نونس: ﴿

20                    ﴿ :108نونس﴾ 
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  على ضوء النطرية السياقيةتلك السور كلمة "احلق" يف   حتليلب. 

دخل اآلن الباح  إىل معىن اليساقي من كلمة "احلق" يف سورة املكية، و يف هحا 
الباح  كتب التفاسري من املفسرنن، وجد الباح  بأن اآلنات البح  اجلامعي استعمل 

آنة. و هلا  20اليت حددها الباح  نعىن املكية  وراليت تتضمن على كلمة "احلق" يف س
 معاين و هي: مخسة

 
1)                         

                       
}قل{ نا حممد للنضر بن احلارث وأصحاب  }إين على بينة من ريب{ على بيان من ريب 
وبصرية من أمري ودنين }وكحبتم ب { بالقرآن والتوحيد }ما عندي ما تستعجلون ب { من 

بنزول العحاب }إال هلل نقص احلق{ حيكم بالعدل ونأمر العحاب }إن احلكم{ ما احلكم 
 44.باحلق }وهو خري الفاصلني{ أفضل

ْن َريبّي و{ قد }كحبتم ب { بيَريبّي َحْيُ  َأْشرَْكُتْم }َما عيْنديي َما  }ُقْل إيّني َعَلى بَهيّيَنة{ بَهَيان }مي
ْن اْلَعَحاب }إْن{ َما }احلُْْكم{ يفي ذ ُلوَن بي ي{ مي لك وغريه }إال هلل نقضي{ اْلَقَضاء َتْستَهْعجي

لينَي{ احْلَاكيمينَي َويفي قيرَاَءة نَهُقّص َأْي نَهُقول  45.}احلَّْق َوُهَو َخرْي اْلَفاصي
ندل على هحا املعىن السياق  (keadilanالعدل )يف هحه اآلنة كلمة احلق مبعىن 

على  هحا الكلمة و هو وجود كلمة "احلكم" قبلها الحي ندل تويحي اللغوي الحي 
                                                           

 110، لبنان: دار الكتب العلمية، دون السنة. تنوير املقاس من تفسري ابن عباسجمد الدنن أبو طاهر جممد، 44 

 171، القاهرة: دار احلدن ، دون السنة. حمد جالل الدنن، تفسري اجلاللني45 
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أحكام هللا كيف  املشركون نسئلون النيب حممد ليعطيهم العحاب هلم فقال هلم إن  
 ليس من وظيفت  بل من أمر هللا تعاىل. 

 
2)                              

، وأن  موالهم احلق، وإن ( : )مُثَّ ُردُّوا إيىَل اَّللَّي َمْواَلُهُم احلَْقّي -َعزَّ َوَجلَّ  -وقول   ذكر الرد إىل اَّللَّ
، وكان موالهم احلق يف الدنيا واآلخرة. حيتمل قول :  كانوا يف األحوال كلها مردودنن إىل اَّللَّ

تأخري املوت واحلياة، وقبض األرواح، وتويف األنفس. )َوُهَو َأْسرَُع )َأاَل َلُ  احلُْْكُم(: يف 
بينَي(. عن احلسن قال: هو سرنع العقاب؛ ألن  إمنا حياسب ليعحب كما روي: " من  احْلَاسي
نوقش احلساب عحب " وهو أسرع احلاسبني؛ ألن  ال حياسب عن حفظ وال تفكر، وال نشغل  

حفظ وتفكر وعن شغل، فهو أسرع احلاسبني؛ إذ ال  شيء، وأما غريه: فإمنا حياسب عن
 46نشغل  شيء.

: اْسٌم ميْن َأمْسَاءي اَّللَّي }َأال َلُ  احلُْ  : َماليَكُهْم، َواحلَْقُّ ْكُم َوُهَو }مُثَّ ُردُّوا إيىَل اَّللَّي َمْوالُهُم احْلق{ نَهْعيني
ْعُت بَهْعَض اْلُكوفييّينَي نهَ  َن اْلَقَضاءي َبنْيَ اخْلَْلقي أْسرع احلاسبني{. قَاَل حيىي: مسَي ُ مي  47.ُقوُل: نَهْفرَُغ اَّللَّ

ندل على هحا املعىن السياق  (sifat Allahصفة هللا ) يف هحه اآلنة كلمة احلق مبعىن
ندل على   حيتوي هحا الكلمة و هو وجود كلمة "ردوا" قبلها الحي اللغوي الحي 

كل نفس يف هحه الدنيا بعد وفات  فحشره هللا تعاىل نوم القيامة، مث حياسب مبا فعل 
و عرف كل نفس فعل  إما اخلري و إما الشر، فكل  جزاء من هللا تعاىل ألن  خالق و 

 اآلخر عبده.
3)                        

}وََكحََّب بي ي{ بالقرآن، أو بتصرنف اآلنات. }َوُهَو احلَْقُّ{ أي ما كحبوا ب ، والفرق بين  وبني 
الصواب: أّن الصواب ال ندرك إال بطلب، واحلق قد ندرك بغري طلب. }بيوَكييٍل{ حبفيظ 

                                                           
 109-108. 2005، بريوت: دار الكتب العلمية، )تأويالت أهل السنة( تفسري املاترديحممد بن حممد بن حممود، 46 

 74ه. 1423عبد هللا حممد، تفسري القرآن العزنز، القاهرة: الفارق احلدنثة، 47 
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  أمنعكم من الكفر، أو حبفيظ ألعمالكم حىت أجازنكم عليها، أو ال آخحكم باإلميان، إجباراً 
 48كما نأخح الوكيل بالشيء.

}وََكحََّب بي ي{ بالقرآن أو بالعحاب }قَهْوُمَك{ قرنش }َوُهَو احلق{ أي الصدق أو ال بد أن 
 49.ننزل هبم }ُقل لَّْسُت َعَلْيُكْم بيوَكييٍل{ حبفيظ وكل إيّل أمركم إمنا أنا منحر

ندل على هحا املعىن   (Kebenaran) العني / الحاتيف هحه اآلنة كلمة احلق مبعىن  
 كحب" قبلها الحي ندلتوي هحا الكلمة و هو وجود كلمة "حي السياق اللغوي الحي 

قوم قرنش ال نسمعون إىل قول رسول هللا و هم نكفرون عل نوم القيامة، إن نوم على 
 القيامة سيأيت و القرآن خيرب تلك اليوم دائما.

 
4)                       

                            

          
 } لتبيان احْلقَواْلَباطيل َونُهَقال الفناء والزوال }َونَهْوَم }َوُهَو الَّحيي َخَلَق السََّماَوات َواأْلَْرض بياحلَْقّي

نَهُقوُل{ للصور }ُكن فَهَيُكوُن{ نَهْعيني تصري السََّمَوات صورًا نْنفخ فيي ي مثل اْلقرن وتبدل مَسَاء 
الصْدق }َولَُ  أُْخَرى َونُهَقال نَهْوم كن نَهْعيني ليَهْوم اْلقيَياَمة فَتكون السَّاَعة قَهْولُُ  يفي اْلبَهْع  }احْلق{ 

ُ اْلَغْيب{ َما نكون }َوالشََّهاَدة{ َما َكاَن  اْلملك{ اْلَقَضاء َبني اْلعباد }نَهْوَم نُنَفُخ يفي الصُّور َعاملي
َونُهَقال َعامل اْلَغْيب َما َغاَب َعن اْلعباد َوالشََّهاَدة َما علم  اْلعباد }َوُهَو احلَْكييم{ يفي أمره 

 50.وبأعماهلم وقضائ  }اخْلَبيري{ خبلق 
{ َأْي حمُيقًّا }و{ اُذُْكْر }نَهْوم نَهُقول{ ليلشَّْيءي  }َوُهَو الَّحيي َخَلَق السََّماَوات َواأْلَْرض بياحلَْقّي
ْدق اْلَواقيع اَل  }ُكْن فَهَيُكون{ ُهَو نَهْوم اْلقيَياَمة نَهُقول ليْلَخْلقي ُقوُموا فَهيَهُقوُموا }قَهْول  احلَّْق{ الصّي

ْن إْسرَافييل اَل ُمْلك فيي ي ليَغرْييهي حَمَاَلة }َوَلُ  اْلُمْلك نهَ  ْوم نُهنهَْفخ يفي الصَُّور{ اْلَقْرن النهَّْفَخة الثَّانيَية مي
                                                           

 442م.  1996، بريوت: دار ابن حزم، تفسري القرآنأبو حممد عز الدنن عبد العزنز، 48
 512ه. 1419عبد هللا الربكات، تفسري النفسي، بريوت: درا الكلم الطيب، 49 

 123-112، لبنان: دار الكتب العلمية، دون السنة. تنوير املقاس من تفسري ابن عباسجمد الدنن أبو طاهر جممد، 50
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}ليَمْن اْلُمْلك اْليَهْوم َّلليَّي{ }َعاملي اْلَغْيب َوالشََّهاَدة{ َما َغاَب َوَما ُشوهيَد }َوُهَو احلَْكييم{ يفي 
ريَها  َخْلق  }اخْلَبيري{ بيَباطيني اأْلَْشَياء  51.َكظَاهي

ندل على هحا املعىن ( Kebenaran) العني / الحاتيف هحه اآلنة كلمة احلق مبعىن  
حيتوي هحا الكلمة و هو وجود كلمة "خلق" قبلها الحي ندل  السياق اللغوي الحي 

خلق السماوات و األرض و نوم القيامة و اخلالق هللا، هو الحي خيلقها باحلق و على 
 أنضا، فوجب لكل مسلم نصدقون هحا اخللق.حيكمها باحلق 

 
5)                          

                              

                      

                           
افرتى{ اختلق }َعَلى هللا َكحيباً أَْو قَاَل{ َما أنزل هللا على بشر }َوَمْن َأْظَلُم{ َأْعىَت وأجرأ }مميَّني 

َي إييَلَّ{ كتاب }وملَْ نُوَح إيلَْي ي  من َشْيء َوُهَو َمالك بن الصَّيف أَو قَاَل نَهْعيني َومن قَاَل }أُْوحي
ْثَل َمآ أَنَزَل هللا{ سأقول مثل َما  َشْيٌء{ من اْلكتاب َوُهَو ُمَسْيلَمة اْلكحَّاب }َوَمن قَاَل َسأُنزيُل مي

نَهُقول حُمَمَّد صلى هللا َعَلْي ي َوسلم َوُهَو عبد هللا اْبن سعد بن أيب سرح }َوَلْو ترى{ نَا حُمَمَّد }إيذي 
الظَّاليُموَن{ اْلُمْشرُكوَن واملنافقون نَهْوم بدر }يفي َغَمرَاتي اْلَمْوت{ يفي نزعات اْلَمْوت وغشيان  

باسطوا أَْندنهم{ ضاربوا أَْندنهم إيىَل أَْرَواحهم }أخرُجوا{ َأي نَهُقوُلوَن أخرُجوا }َواْلَماَلئيَكة 
}أَنُفَسُكُم{ أرواحكم }اْليَهْوم{ نَهْوم بدر َونُهَقال نَهْوم اْلقيَياَمة }جُتَْزْوَن َعَحاَب اهْلون{ الشَّدند 

َا ُكنُتْم تَهُقوُلوَن َعَلى هللا َغرْيَ احْلق{ َما لَْيَس حبيَ  ق }وكنتم َعن آنَات { َعن حُمَمَّد َعَلْي ي الصَّاَلة }مبي
َُحمد َعَلْي ي الصَّاَلة َوالسَّاَلم َواْلُقْرآن  ميَان مبي ُوَن{ َأي تتعظمون َعن اإْلي َوالسَّاَلم َواْلُقْرآن }َتْسَتْكربي

نْهَيا  52.يفي الدُّ
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ي إييَلَّ وملَْ نُوَح إيلَْي ي }َوَمْن َأْظَلُم مميَّني افرتى َعَلى هللا َكحيبًا{ هو مالك بن الص يف }َأْو قَاَل أُْوحي
َشْيٌء{ هو مسيلمة الكحاب }َوَمن قَاَل{ يف موضع جر عطف على َمني افرتى أي وممن قال 
ْثَل َمآ أَنَزَل هللا{ أي سأقول وأملي هو عبد هللا بن سعد بن أيب سرح كاتب الوحي  }َسأُنزيُل مي

  ولقد خلقنا اإلنسان إىل حلق آخر فجرى على لسان  فَهَتَباَرَك وقد أملى النيب علي  السالم علي
هللا َأْحَسُن اخلالقني فقال علي  السالم اكتبها فكحلك نزلت فشك وقال إن كان حممدا صادقاً 
فقد أوحي إيل كما أوحي إلي  وإن كان كاذباً فقد قلت كما قال فارتد وحلق مبكة أو النضر بن 

ت طحنًا فالعاجنات عجنًا فاخلابزات خبزًا كأن  نعارض }َوَلْو احلرث كان نقول والطاحنا
تَهَرى{ جواب  حمحوف أي لرأنت أمرًا عظيمًا }إيذي الظاملون{ نرند الحنن ذكرهم من اليهود 
واملتنبئة فتكون الالم للعهد وجيوز أن تكون للجنس فيدخل في  هؤالء المشال  }يفي َغْمرَاتي 

ْم َأْخريُجوْا أَنُفَسُكُم{ أي نبسطون إليهم املوت{ شدائده وسكرات  }وامل طُوآ أَْندينهي الئكة بَاسي
أندنهم نقولون هاتوا أرواحكم أخرجوها إلينا من أجسادكم وهحه عبارة عن التشدند يف 
اإلزهاق من غري تنفيس وإمهال }اليوم جُتَْزْوَن َعَحاَب اهلون{ أرادوا وقت اإلماتة وما نعحبون 

اهلون واهلوان الشدند وإضافة العحاب إلي  كقولك رحل سوء نرند العراقة يف ب  من شدة النزع و 
َا ُكنُتْم تَهُقوُلوَن َعَلى هللا َغرْيَ احلق{ من أن ل  شرنكا وصاحبة وولدا  اهلوان والتمكن في  }مبي
وغري احلق مفعول تَهُقوُلوَن أو وصف ملصدر حمحوف أى قوال غري احلق }وكنتم عن آنات  

 53.فال نؤمنون هباتستكربون{ 
ندل على هحا املعىن ( Kebenaran) العني / الحاتيف هحه اآلنة كلمة احلق مبعىن  

حيتوي هحا الكلمة و هو وجود كلمة "كحبا" قبلها الحي ندل  السياق اللغوي الحي 
على تنبي  هللا ألمت  أن ال ندعي نبيا بعد وفات رسول هللا و نشعر نيل الوحي من هللا،  
كما قد عرفنا من الحي ندعي نفس  نبيا و ننال الوحي من هللا فكان قول  و فعل  غري 

 احلق. 
 
6)                                
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}َواْلَوْزُن نَهْوَمئيٍح احلَْقُّ{ في  ثالثة أقاونل: أحدها: أن الوزن ها هنا هو القضاء باحلق   أي 
بالعدل   قال  جماهد. والثاين: أن  موازنة احلسنات والسيئات بعالمات نراها الناس نوم القيامة. 

  قال  احلسن وطائفة. واختلف من  والثال : أن  موازنة احلسنات والسيئات مبيزان ل  كفتان
قال هبحا يف الحي نوزن على ثالثة أقاونل: أحدها: أن الحي نوزن هواحلسنات والسيئات 
بوضع إحدامها يف كفة واألخرى يف كفة   قال  احلسن والسدي. والثاين: أن الحي نوزن 

يف األجسام   صحائف األعمال   فأما احلسنات والسيئات فهي أعمال   والوزن إمنا ميكن 
قال  عبد هللا بن عمر. والثال : أن الحي نوزن هو اإلنسان   قال عبيد بن عمري   قال نؤتى 

}َفَمن ثَهُقَلْت َمَوازينُنُ  فَُأْولَئيَك ُهُم اْلُمْفليُحوَن{ في   بالرجل العظيم اجلثة فال نزن جناح بعوضة.
والثاين: معناه فمن كانت كفة حسنات  ثالثة أقاونل: أحدها: معناه فمن ُقضي ل  بالطاعة. 

أثقل من كفة سيئات . والثال : معناه فمن زادت حسنات  على سيئات . }فَُأْولَئيَك ُهُم 
 54.اْلُمْفليُحوَن{ نعين مبا هلم من الثوب   وبضده إذا خفت

نوم  }والوزن{ أي وزن األعمال والتمييز بني راجحها وخفيفها وهو مبتدأ وخربه }نَهْوَمئيٍح{ أي
نسأل هللا األمم ورسلهم فححفت اجلملة وعوض عنها التنونن }احلق{ أي العدل صفت  مث 
قيل توزن صحف األعمال مييز أن ل  لسان وكفتان إظهارا للصفة وقطعًا للمعحرة وقيل هو 
عبارة عن القضاء السوي واحلكم العادل وهللا أعلم بكيفيت  }َفَمن ثَهُقَلْت موازنن { مجع ميزان 

موزون أي فمن رجحت أعمال  املوزونة اليت هلا وزن وقدر وهي احلسنات أو ما توزن ب  أو 
 55.حسناهتم }فَُأْولَئيَك ُهُم املفلحون{ الفائزون

ندل على هحا املعىن السياق  (keadilanالعدل )يف هحه اآلنة كلمة احلق مبعىن 
كيف حيتوي هحا الكلمة و هو وجود كلمة "الوزن" قبلها الحي ندل   اللغوي الحي 

هللا سبحان  و تعاىل كاحلاكم لكل نفس يف نوم القيامة حياكم مجيع املخلوقات 
 باحلق و العدل، و ليس بال حسب و دليل.
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7)                              

                          

    
واملعىن: قل نا حممد هلؤالء الحنن ضيقوا على أنفسهم ما وسع  هللا، قل هلم: إن ما حرم  هللا 

َش ما َظَهَر ميْنها َوما عليكم يف كتب  وعلى  ألسنة رسل  هو هحه األنواع اخلمس اليت أوهلا اْلَفواحي
َبَطَن، أى: ما كان قبيحا من األقوال واألفعال سواء أكان يف السر أو العلن، وثانيها وثالثها 

مْثَ َواْلبَهْغَي بيَغرْيي احلَْقّي واإلمث: هو الشيء القبيح الحي فعل  نعترب معصية، وال بغي: هو الظلم اإْلي
 56والتطاول على الناس وجتاوز احلد.

َها  نهْ َا َحرََّم َريّبَ الفواحش{ َريّب محزة الفواحش ما تفاحش قبح  أي تزاند }َما َظَهَر مي }ُقْل إيمنَّ
َوَما َبَطَن{ سرها وعالنيتها }واإلمث{ أي شرب اخلمر أو كل ذنب }والبغي{ والظلم والكرب 

لبغي وحمل }َوَأن ُتْشريُكواْ باهلل َما مَلْ نُهنَهّزْل بي ي سلطانا{ حجة النصب كأن  }بيَغرْيي احلق{ متعلق با
قال حرم الفواحش وحرم الشرك نُهنَهّزٍل بالتخفيف مكي وبصري وفي  هتكم إذ ال جيوز أن ننزل 

لي  وتفرتوا برهانًا على أن نشرك ب  غريه }َوَأن تَهُقوُلوْا َعَلى هللا َما اَل تَهْعَلُموَن{ وأن تتقولوا ع
 57.الكحب من التحرمي وغريه

ندل على هحا املعىن ( Kebenaran) العني / الحاتيف هحه اآلنة كلمة احلق مبعىن  
حيتوي هحا الكلمة و هو وجود كلمة "الفواحش" قبلها الحي ندل  السياق اللغوي الحي 

الناس قد فهموا نصائح هللا لكل نفس ألن ال نعملون الحنوب يف هحه الدنيا، ألن على 
 أنن اخلري هلم و أنن الشر هلم.

 
8)                       
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ئُتُكْم قَاَل ُموَسى }َحقييٌق َعَلى{ جدنر على }َأْن الَّ أَُقوَل َعَلى  هللا إيالَّ احْلق{ الصْدق }قد جي
ْل َمعيَي بين إيْسرَائييَل{ َمَع أَْمَواهلم قليلهم وكثريهم  58.بيبَهيّيَنة{ بَهَيان }مّين رَّبّيُكْم فََأْرسي

}َحِقيٌق َعَلى َأن ال َأُقوَل َعَلى هللا ِإالَّ احلق{ أي أنا حقيق على قول احلق أى واجب على 
القرءاة تقف على العاملني وعلى األول جيووزالوصل على جعل حقيق الصدق وعلى هحه 

وصفت الرسول وعلى مبعىن الباء كقراءة أيب أي إين رسول خليق بأن ال أقول أو نعلق على 
مبعىن الفعل يف الرسول أي إين رسول حقيق جدنر بالرسالة أرسلت على أن ال آأقول على هللا 

ْئُتُكْم بيبَهيهّ  ن َربُُّكْم{ مبا نبني رسالىت }فأرسل معي بين إسرائيل{ فخلفهم إال احلق }َقْد جي َنٍة مّي
نحهبوا معىن راجعني إىل األرض املقدسة اليت هي وطنهم وذلك أن نوسف علي  السالم ملا 
تويف غلب فعرون على نسل األسباط واستعبدهم فأنقحهم هللا مبوسى علي  السالم وكان بني 

لسالم مصر واليوم الحي دخل  مسوى أربعمائة عام معىن اليوم الحي دخل نوسف علي  ا
 59.حفص

ندل على هحا املعىن ( Kebenaran) العني / الحاتيف هحه اآلنة كلمة احلق مبعىن  
حيكى حيتوي هحا الكلمة و هو وجود كلمة "حقيق" قبلها الحي  السياق اللغوي الحي 

الظاملني، و ال خياف إىل أحد ألن هحا نبينا موسى عند أمره هللا تعاىل ليعمل الدعوة إىل 
 السبيل حق من هللا تعاىل.

 
9)                   

: أي: ظهر احلق، )َوَبَطَل َما َكانُوا نَهْعَمُلوَن(.هحا حيتمل قيل( احلَْقُّ : )فَهَوَقَع -َعزَّ َوَجلَّ  -وقول  
َما َكانُوا نَهْعَمُلوَن(، أي: بطل ما عملوا من السحر.والثاين: )َوبََطَل َما َكانُوا نَهْعَمُلوَن( وجهني:أحدمها: )َوبََطَل 

 60أي: ترك السحرة العمل بالسحر إذ ظهر احلق هلم، واَّللَّ أعلم.
)فَهَوَقَع احلَْقُّ( أي ثبت وتبني وظهر، )َوَبَطَل َما َكانُوا نَهْعَمُلون(، أي ظهر أن  كان باطال، اَل 

 61حقيقة، وأن آنة هللا يف العصا ثابتة اَل رنب فيها.
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ندل على هحا املعىن ( Kebenaran) العني / الحاتيف هحه اآلنة كلمة احلق مبعىن 
حيكى  حيتوي هحا الكلمة و هو وجود كلمة "وقع" قبلها الحي  السياق اللغوي الحي 

تعاىل، حىت وجد كيف نبينا موسي نغالب السحرة مبعجزت  مبعونة هللا سبحان  و 
 االستنباط في  أن كل الباطل ال ميكن أن نغالب احلق على كل حال.

 
10)                      

                       

                             

    
ُوَن يفي اأَلْرض بيَغرْيي احْلق{ بياَل حقّ  قْهرَار بآنايت }الَّحنن نَهَتَكربَّ { َعن اإْلي  }َسَأْصريُف َعْن آنَايتي
قني َدار بدر َونُهَقال َمكَّة }َوإين نَهَرْوْا{ نَهْعيني فيْرَعْون َوَقوم   َونُهَقال سأرنكم نَا حُمَمَّد َدار اْلَفاسي
ْساَلم َواخلَْرْي  َا َوإين نَهَرْوْا َسبييَل الرشد{ َطرينق اإْلي ُنوْا هبي  َونُهَقال أَبُو جهل َوَأْصَحاب  }ُكلَّ آنٍَة الَّ نُهْؤمي

حُ  ُحوُه }اَل نَهتَّخي وُه َسبيياًل{ اَل حيسبوه َطرينقا }َوإين نَهَرْوْا َسبييَل الغي{ َطرينق اْلكْفر والشرك }نَهتَّخي
بُوْا بيآنَاتيَنا{ بكتابنا ورسولنا}وََكانُواْ  ُْم َكحَّ َسبيياًل{ حيسبوه َطرينقا }َذليك{ الَّحيي ذكرت }بيَأهنَّ

َها َغافيلينَي{ جاحدنن ب َ   62.َعنهْ
{ عن فهمها قال ذو النون قدس هللا روح  أ ى هللا أن نكرم قلوب }سأصرف عن آنايت

ُوَن{ نتطاولون على اخللق وناتفون عن قبول احلق  البطالني مبكنون حكمة القرآن }الَّحينَن نَتَكربَّ
{ هو حال  وحقيقت  التكلف للكربيءا الىت اختص بالباري عزت قدرت  }يفي اأَلْرضي بيَغرْيي احلَْقّي

غري حمقني ألن التكرب باحلق هلل وحده }وإن نروا كل آنة{ من اآلنات املنزلة عليهم  أى نتكرون
َا َوإين نَهَرْوا َسبييَل الرُّْشدي{ طرنق صالح األمر وطرنق اهلدى الرَّشد محزة وعلي ومها   ُنوا هبي }الَّ نُهْؤمي

ُحوُه َسبيياًل َوإين نَهَرْوا َسبييَل الغي{ ا لضالل }نتخحوه سبيال{ وخمل كالسقم والسقم }اَل نَهتَّخي
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َها  بُوا بآناتنا{ نبسبب تكحنبهم }وََكانُوا َعنهْ ُْم َكحَّ }ذلك{ الرفع أي ذلك الصرف }بيَأهنَّ
 63.غافلني{ غفلة عناد واعراض ال غفلة سهوا وجهل

ندل على هحا املعىن ( Kebenaran) العني / الحاتيف هحه اآلنة كلمة احلق مبعىن  
حيتوي هحا الكلمة و هو وجود كلمة "نتكربون" قبلها الحي ندل  السياق اللغوي الحي 

على أحكام هللا و أوامر هللا للناس، أن الحنن ال نعملون أحكام هللا و ال نرندون أن ننالوا 
احلق و اخلري من هللا تعاىل، مهما عرفوا اآلنات القرآنية اليت علمهم النيب هللا إهنم نسريون 

 أبعد من هللا تعاىل.
 

11)                

                             

                          

           
ني }َخْلٌف{ خلف سوء وهم اْليَهُهود }َوريثُواْ    }َفَخَلَف مين بَهْعديهيْم{ فَهَبقَي من بعد الصَّاحلي

اْلكتاب{ أخُحوا التهَّْورَاة وكتموا َما فييَها من صفة حُمَمَّد صلى هللا َعَلْي ي َوسلم ونعت  }نَْأُخُحوَن 
نْهَيا َعَرَض َهَحا اأْلَْدىَن{ نَْأُخُحوَن على كتمان صفة حُمَمَّ  د صلى هللا َعَلْي ي َوسلم ونعت  حرَام الدُّ

من الرّيْشَوة َوَغريَها }َونَهُقوُلوَن َسيُهْغَفُر لََنا{ َما نَهْفعل بياللَّْيلي من الحُّنُوب نْغفر لنا بيالنهََّهاري َوَما 
ثْهُل ُ  { حرَام مثل  مثل َما أَتَاُهم أمس نعمل بيالنهََّهاري نْغفر لنا بياللَّْيلي }َوإين نَْأهتييْم{ اْليَهْوم }َعَرٌض مّي

يثَاق يفي اْلكتاب }َأن الَّ نيُقولُواْ  يثَاُق اْلكتاب{ اْلمي }نَْأُخُحوُه{ نستحلوه }َأملَْ نُهْؤَخْح َعَلْيهيْم مّي
َعَلى هللا إيالَّ احْلق{ إيالَّ الصْدق }ودرسوا{ قرءوا }َما فيي ي{ من صفة حُمَمَّد صلى هللا َعَلْي ي 

رَة{ نَهْعيني اجْلنَّة َوسلم ون ار اآْلخي عت  َونُهَقال قرءوا َما فيي ي من احلَْاَلل َواحْلرَام ومل نعملوا بي ي }َوالدَّ
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ش والرشوة وتغيري صفة حُمَمَّد صلى هللا  }َخرْيٌ{ أفضل }لّيلَّحينَن نَهتهَُّقوَن{ اْلكْفر والشرك َواْلَفَواحي
رَة بَاقيَيةَعَلْي ي َوسلم ونعت  يفي التهَّْورَاة من دَ  نْهَيا فانية َواآْلخي نْهَيا }أََفالَ تَهْعقيُلوَن{ َأن الدُّ  64.ار الدُّ

}َفَخَلَف مين بَهْعديهيْم{ من بعد املحكورنن }َخْلٌف{ وهم الحنن كانوا يف زمن رسول هللا صلى 
فوا هللا علي  وسلم واخللفد البدل السوء خبالف اخلف فهو الصاحل }َوريثُوْا الكتاب{ التوراة ووق

على ما فيها من األوامر والنواهي والتحليل والتحرمي ومل نعملوا هبا }نَْأُخُحوَن َعَرَض هحا 
األدىن{ هو حال من الضمري يف َوريثُوْا والعرض املتاع أى حطام هح الشئ األدىن نرند لدننا 

حون  من وما نتمتع ب  منها من الدنوا مبعىن ى القرب ألن  عاجل قرنب واملراد ما كانوا نأخ
الزش يف األحكام على حترنف الكلم ويف قول  هحا األدىن ختسيس وحتقري }َونَهُقوُلوَن َسيُهْغَفُر 
لََنا{ ال نؤاخحه هللا مبا أخحنا والفعل مسند إىل األخح أو إىل اجلار واجملرور أي لنا }َوإين نأهتم 

املغفر وهم مصرون قول  تعاىل نرجون  164 161عرض مثل  نأخحوه{ الواو للحال األعراف 
عائدون إىل مثل فعلهم غري تائبني }َأملَْ نُهْؤَخْح َعَلْيهيم ّميثَاُق الكتاب{ أي امليثاق املحكور ىف 
الكتاب أال نقولون َعَلى هللا إيالَّ احلق أي أخح عليهم امليثاق ىف مكتاهبم إال نقولوا على هللا إال 

في { روقرءوا ما ىف الكتاب هو عطف الصدق وهو عطف بيان مليثاق الكتاب }ودرسوا ما 
على َأملَْ نُهْؤَخْح َعَلْيهيم ألن  تقرنر فكأن  قيل أخح عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا مافي  }والدار 

 65.اآلخرة َخرْيٌ{ من ذلك العرض اخلسيس }للحنن نتقون{ الرشا واحملارم }أفال نعقلون{
ندل على هحا املعىن ( Kebenaran) العني / الحاتيف هحه اآلنة كلمة احلق مبعىن  

حيتوي هحا الكلمة و هو وجود كلمة "نقولوا" قبلها الحي ندل  السياق اللغوي الحي 
على حب الدنيا و املال، كيف القرآن نبني حال اليهودى يف زمن نبينا موسى،  إهنم قد 

  عحاباهلم.عرفوا عن تعاليم النيب نعىن التورات بل هم ميانعون  و نلعبون  حىت أعطى هللا
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12)                         

                         

      
}فَهَلمَّآ َأجَناُهْم{ من الرّنح َواْلَغرق }إيَذا ُهْم نَهبهُْغوَن{ نتطاولون }يفي اأَلْرض بيَغرْيي احْلق{ بياَل حق 
ُكْم{  َا بَهْغُيُكْم{ ظلمكم وتطاولكم فييَما بَهْينُكم }على أَنُفسي }نَا أَنَها النَّاس{ نَا أهل َمكَّة }إيمنَّ

َنانَت  }مََّتاَع احْلََياة الدُّ  ُعُكْم{ بعد اْلَمْوت جي نْهَيا تفىن َواَل تبقى }مُثَّ إيلَيَنا َمْرجي نْهَيا{ َمَنافيع الدُّ
َا ُكْنُتم تَهْعَمُلوَن{ وتقولون من اخلَْرْي َوالشَّر  66.}فَهنُهَنبّيُئُكْم{ خنربكم }مبي

باطاًل أي مبطلني }نا }فَهَلمَّا َأجَناُهْم إيَذا ُهم نَهبهُْغوَن ىفي األرض{ نفسدون فيها }بيَغرْيي احلق{ 
ُكْم{ أي ظلمكم نرجع إليكم كقول  }مَّْن َعميَل صاحلا  َا بَهْغُيُكْم على أَنُفسي أنها الناس إيمنَّ
َها{ مََّتاَع احلياة الدنيا حفص أي تتمتعون متاع احلياة الدنيا وعلى  فَلينَهْفسي ي َوَمْن َأَسآَء فَهَعَليهْ

خرب بغيكم وعلى أنفسكم صلت  كقول  فبغى عليهم انفسكم خرب لبغيكم غريه بالرفع على أن  
ومعناه إمنا بغيكم على أمثالكم أو هو خرب ومتاع خرب بعد خرب أو متاع خرب مبتدأ مضمر أي 
هو متاع احلياة الدنيا ويف احلدن  أسرع اخلري ثوابًا صلة الرحم وأعجل الشر عقابًا البغي 

الدنيا البغي وعقوق الوالدنن وعن ابن عباس  واليمني الفاجرة وُروي ثنتان نعجلهما هللا يف
رضى هللا عنهما لو بغى جبل على جبل لدك الباغي وعن حممد بن كعب ثالث من كن في   
ُكْم َواَل حييق املكر السيء  َا بَهْغُيُكْم على أَنُفسي كن علي  البغي والنك  واملكر قال هللا تعاىل إيمنَّ

ْن نََّكَ  فَإي  َا ُكنُتْم تَهْعَمُلوَن{ إيالَّ بيَأْهلي ي َومي ُعُكْم فَهنُهَنّبُئُكْم مبي َا نَنُكُ  على نفس  }مُثَّ إيلَيَنا َمْرجي منَّ
 67.فنخربكم ب  وجنازنكم علي 

ندل على هحا املعىن ( Kebenaran) العني / الحاتيف هحه اآلنة كلمة احلق مبعىن  
حيتوي هحا الكلمة و هو وجود كلمة "نبغون" قبلها الحي ندل  السياق اللغوي الحي 

على تنبي  هللا تعاىل لكل نفس ليعمل اخلري يف كل حيات  ألن احلياة يف هحه الدنيا 
حمدودة و احلياة األخرة دائما، لحلك ال جيوز لكل نفس أن نعمل اخلطيئة و الشر يف 
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تعاىل يف هحه الدنيا و يف األخرة  هحه الدنيا بال حق و الحنب ل  و ل  جزء من هللا
 بعد. 

 
13)                            

            
ُلوْا{ من االبتالء، وقرىء  التالوة }ُكلُّ نَهْفٍس مَّآ من « تتلو»}ُهَناليَك{ أي يف ذلك اليوم }تَهبهْ

{ الحي ال إل   َأْسَلَفْت{ ما قدمت من عمل }َوُردُّوْا إيىَل اَّللَّي َمْواَلُهُم{ إهلهم وسيدهم }احلَْقّي
ُهْم مَّا َكانُوْا نَهْفرَتُوَن{ أي غابت عنهم آهلتهم  غريه، وال سيد سواه، وال شرنك ل  }َوَضلَّ َعنهْ

 68.هلم عندهللا، ومل متنع عنهم عحاب اليت كانوا نزعموهنا؛ فلم تشفع 
}ُهَناليَك{ يف ذلك املكان أو يف ذلك الوقت على استعارة اسم املكان للزمان }تبلو ُكلُّ 
نَهْفٍس{ ختترب وتحوق }مَّا َأْسَلَفْت{ من العمل فتعرف كيف هو أقبيح أم حسن أنافع أم ضار 

وا محزة وعلي أي تتبع ما أسلفت أمقبول أم مردود وقال الزجاج تعلم كل نفس ما قدمت تتل
ألن عمل  هو الحى هدن  إىل طرنق اجلنة أو النار أو تقرأ يف صحيفتها ما قدمت من خري أو 

 69.شر كحا عن األخفش }َوُردُّواْ إيىَل هللا موالهم احلق{ رهبم الصادق
ندل على هحا املعىن السياق  (sifat Allahصفة هللا ) يف هحه اآلنة كلمة احلق مبعىن

على حيتوي هحا الكلمة و هو وجود كلمة "ردوا" قبلها الحي ندل  اللغوي الحي 
كل نفس يف نوم القيامة كيف هللا جيزن  مبا فعل يف الدنيا جبزاء ألن  مالك نوم لتنبي  

 الدنن.
 

14)                          
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}َفَحليُكُم هللا َربُُّكُم{ فَالَّحيي نفعل َذليك ُهَو ربُكم }احْلق{ ُهَو احْلق وعبادت  احْلق }َفَماَذا بَهْعَد 
أَْنن احْلق إيالَّ الضالل{ َفَماَذا عبادتكم بعد عَباَدة هللا إيالَّ عَباَدة الشَّْيطَان }فَأىن ُتْصَرُفوَن{ من 

 70.تكحبون على هللا
}َفَحليُكُم هللا{ أي من هحه قدرت  هو هللا }َربُُّكُم احلق{ الثابت ربوبيت  ثباتًا ال رنب في  ملن 
حقق النظر }َفَماَذا بَهْعَد احلق إيالَّ الضالل{ أي ال واسطة بني احلق والضالل فمن ختطى احلق 

 71.لضالل وعن التوحيد إىل الشركوقع يف الضالل }فأىن ُتْصَرُفوَن{ عن احلق إىل ا
ندل على هحا املعىن السياق  (sifat Allahصفة هللا ) يف هحه اآلنة كلمة احلق مبعىن

على حيتوي هحا الكلمة و هو وجود كلمة "رب" قبلها الحي ندل  اللغوي الحي 
 خلق هحا العامل، و ال أحد بقدره أن خيلق هحا العامل إال رب العاملني.

 
15)                      

                       

    
( ندعو إىل  لكون احلق فإذا كان َهُؤاَلءي األصنام اليت تعبدوهنا ال ميحيتمل قول : )نَهْهديي إيىَل احلَْقّي

الضر والنفع، ومغ اخلالئق من ال ميلك النفع والضر، وميلك  الدعاء إىل شيء، فال ميلكون
اخلالئق مجيًعا؛ إذ ال ميلكون الدعاء، فكيف ميلكون  خري أو إىل نفع، فَهُؤاَلءي دون الدعاء إىل

َوَجلَّ سفههم بعبادهتم َهُؤاَلءي األصنام؛ لعلمهم أهنم ال ميلكون نفًعا الضر والنفع،؟! نبني َعزَّ 
( أي: نبني ونقيم الدالئل والرباهني على عدم  وال ضرًّا. وحيتمل قول : )نَهْهديي إيىَل احلَْقّي

 72.استحقاق العبادة هلم، فإذا مل ميلكوا الدعاء إىل العبادة هلم، فكيف ميلكون نصب
نعين: آهلتكم }من نهدي{ نرشد }إىل احلق{ إىل دنن اإلسالم  }قل هل من شركائكم{

{ َأْي: إىل احلقّي }أََفَمْن نَهْهديي إيىَل احلَْقّي أحق أن نتبع أمن ال نهدي{  }ُقلي اَّللَُّ نَهْهديي ليْلَحقّي
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ي َأي: هللا الحي نهدي ونرشد إىل احلقّي أهَل احلقّي أحقُّ أن نتَّبع أمره أم األصنام اليت ال هتد
ا إين  -وإْن ُهدنت  -أحدًا }إالَّ أن نُهدى{ نُرشد وهي  مل هتتد ولكنَّ الكالم نزل على أهنَّ

م ملَّا اختحوها آهلة عرب عنها كما نُعربَّ عمَّن نعلم }فما لكم{ أيُّ شيٍء  ُهدنت اهتدت ألهنَّ
تم أنَّ لكم يف عبادة األوثان وهحا كالٌم تامٌّ }كيف حتكمون{ نعين: كيف تقضون حني زعم

 73.مع هللا شرنكاً 
ندل على هحا املعىن ( Kebenaran) العني / الحاتيف هحه اآلنة كلمة احلق مبعىن  

حيتوي هحا الكلمة و هو وجود كلمة "نهدي" قبلها الحي ندل  السياق اللغوي الحي 
على دليل هللا تعاىل يف اخللق، و هم املشركون بدليلهم نعين األصنام  أهنم من خلق 

 هللا، فكيف هي اليت خيلق هحا العامل بل هي من خلق هللا، 
 

16)                               

       

ْم البَهْعَ ، رْكيهيْم، َوعيَباَدهتييْم َغرْيَ هللاي، َواَل يفي إيْنَكاريهي ْشريكينَي اَل نَهتَّبيُعوَن يفي شي
ُ
َوَتْكحينبي  إينَّ َأْكثَهَر امل

، إيالَّ َضْربًا ميْن ُضُروبي الظَّنّي َوالَتْخمينيي الحيي اَل َدلييَل هَلُْم َعَلْي ي )َكتَهْقلي  يدي اآَلبَاءي، الرَُّسولي
( . َواالْعتيَقادي بيَأنَّ اآلَبَاَء اَل مُيْكيُن َأْن َنُكونُوا َعَلى َخطٍَأ َوَضاَلٍل فييَما نَهْعَتقيُدوَن َوفييَما نَهْعَمُلونَ 

نَي حَيَْتاُج اأَلْمُر إيىل   74نَقينٍي.َوَلكينَّ الظَّنَّ اَل نَهُقوُم َمَقاَم الَيقينيي يفي َشيٍء، َواَل نُهَنتَهَفُع بي ي حي
ا آهلٌة }إينَّ  }وما نتبع أكثرهم{ نعين: الرُّؤساء ألنَّ السَّفلة نتَّبعون قوهلم }إالَّ ظنًا{ نظنون أهنَّ
الظَّنَّ ال نُهْغيني ميَن احلَْقّي َشْيًئا{ ليس الظنُّ كاليقني نعين: إنَّ الظَّنَّ ال نقوم مقام العلم }إنَّ هللا 

 75.عليم مبا نفعلون{ من كفرهم
ندل على هحا املعىن السياق  (keyakinanاليقني )يف هحه اآلنة كلمة احلق مبعىن 

على حيتوي هحا الكلمة و هو وجود كلمة "الظن" قبلها الحي ندل  اللغوي الحي 
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أن املشركني نكفرون هللا بال دليل علمي و عقلي و ليس هلم أساس دقيق لدننهم، 
 اآلخر.وهم نقلدون قبلهم و نظنون أهنم أصح من 

17)                        
}فَهَلمَّا َجاءُهُم احلق ميْن عيندينَا{ فلما عرفوا أن  هو احلق وأن  من عند هللا }قَاُلوْا{ حلبهم 

ْحٌر مُّبينٌي{ وهم نعلمون أن احلق أبعد   76.شيء من السحرالشهوات }إينَّ هحا َلسي
ْحٌر مُّبينٌي{ فإن  صرنٌح يف أن املراَد باستكبارهم  }فلما جاءهم احلق من عيندينَا قَاُلوْا إينَّ هحا َلسي
ما وقع منهم قبل جمئ احلقّي الحي مسَّوه سحرًا أغىن العصا واليَد البيضاَء كما ننبئ عن  سياُق 

وسلم من اآلناتي العظام والفاء في  أنضاً النظمي الكرمي وذلك أوُل ما أظهره صلى هللا علي  
ْئُتُكْم بيبَهيّهَنٍة ّمن رَّّبُكْم  فصيحٌة معربٌة عما ُصرّيح ب  يف مواضَع ُأَخَر كأنَّ  قيل قال موسى َقْد جي

َى بَهْيَضاء للناظرنن فل ما إىل قول  تعاىل فألقى َعَصاُه فَإيَذا هيَى ثُهْعَباٌن مُّبينٌي َونَهزََع َنَدُه فَإيَذا هي
( وعنادهم إن هحا 77جاءهم احلقُّ من عندنا وعَرفوه قالوا من فَهْرط عتوّيهم سورة نونس )

 77.السحر مبني أي ظاهٌر كونُ  سحراً أو فائٌق يف باب  واضٌح فيما بني أضراب  وقرئ لساحر
ندل على هحا املعىن ( Kebenaran) العني / الحاتيف هحه اآلنة كلمة احلق مبعىن  

حيكى حيتوي هحا الكلمة و هو وجود كلمة "جاء" قبلها الحي  وي الحي السياق اللغ
لفرعون الحي أرسل سحرت  ليغالبون موسي يف املبارة السحر، بل عند ما أوضح 

 موسي معجزت  هلم قالوا إن هحا لسحر مبني و هم نقبلون مبعجزة موسي. 
 
18)                      

مث قال تعاىل: }َوحيُيقُّ هللا احلق بيَكليَماتي ي{: هحا إخبار من هللا  عز وجل  عن قول موسى 
للسحرة. واملعىن: ونثبت احلق الحي جئتم ب .}بيَكليَماتي ي{: أي: بأمره، }َوَلْو َكريَه اجملرمون{: 

 78أي: ولو كره الحنن اكتسبوا اإلمث مبعصيتهم رهبم.

                                                           
 35. 1998، بريوت: دار الكالم الطيب، تفسري النفسي )مدارك التنزيل و حقائق التأويل(علي بدنوي، نوسف 76 

 168دون السنة. ، دار إحياء الرتاث العريب: بريوت، تفسري أيب السعود = إرشاد العقل السليم إىل مزانا الكتاب الكرمي، أبو السعود العمادي77 
 دون السنة. 2008، جمموعة حبوث الكتاب والسنة، اهلدانة إىل بلوغ النهانة يف علم معاين القرآن وتفسريه، وأحكام ، ومجل من فنون علوم أبو محمد مكي، 78 
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)وحيق هللا احلق( أي نبين  ونوضح  )بكلمات ( اليت أنزهلا يف كتب  على أنبيائ  الشتماهلا على 
احلجج والرباهني أو بوعده الصادق ملوسى أن  نظهره أو مبا سبق من قضائ  وقدره ملوسى أن  

رمون نغلب السحرة، أو بأوامره وأحكام ، واألول أوىل. )ولو كره اجملرمون( من آل فرعون أو اجمل
 79على العموم وندخل حتتهم آل فرعون دخواًل أوليا واإلجرام اآلثام.

ندل على هحا املعىن ( Kebenaran) العني / الحاتيف هحه اآلنة كلمة احلق مبعىن  
حيتوي هحا الكلمة و هو وجود كلمة "حيق" قبلها الحي ندل  السياق اللغوي الحي 

 الباطل ألن  غلب دائما.على بيان األفعال الناس ألن ال نعملون 
 
19)                    

                            

    
مما أنزلنا جربنل ب  نعين القرآن }فاسأل }فإن كنت{ نا حممد }يف شك ممآ أنزلنآ إليك{ 

الحنن نقرؤون الكتاب{ نعين التوراة }من قبلك{ عبد هللا بن سالم وأصحاب  فلم نسأل النيب 
صلى هللا علي  وسلم ومل نكن بحلك شاكا إمنا أراد هللا مبا قال لقوم  }لقد جآءك{ نا حممد 

األولني }فال تكونن من املمرتنن{ }احلق من ربك{ نعين جربنل بالقرآن من ربك في  خرب 
 80.الشاكني

}فَإين ُكنَت يفي َشّك ممَّا أَنزَْلَنا إيلَْيَك فاسأل الحنن نقرؤون الكتاب مين قَهْبليَك{ ملا قدم ذكر بين 
إسرائيل وهم قراء الكتاب ووصفهم بأن العلم قد جاءهم ألن أمر رسول هللا صلى هللا علي  

نؤكد علمهم بصحة  وسلم مكتوب ىف التوارة واإلجنيل وهم نعرفون  كما نعرفون أبناءهم أراد أن
القرآن وبصحة نبوت  صلى هللا علي  وسلم ونبالغ يف ذلك فقال فإن وقع لك شك فرضاً 
وتقدنرًا وسبيل من خاجلت  شبهة أن نسارع إىل حلها بالرجوع إىل قوانني الدنن وأدلت  أو 
مبباحثة العلماء فسل علماء أهل الكتاب فإهنم من اإلحاطة بصحة ما أنزل إليك حبي  

                                                           
كتبة العصرنَّة للطَباعة والّنْشر: َبريوت، فتُح البيان يف مقاصد القرآن ،أبو الطيب حممد79 

َ
 107. ه 1412، امل

 179، لبنان: دار الكتب العلمية، دون السنة. تنوير املقاس من تفسري ابن عباسجمد الدنن أبو طاهر جممد، 80 
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لحون ملراجعة مثلك فضاًل عن غريك فاملراد وصف األخبار بالرسوخ يف العلم بصحة ما نص
أنزل إىل رسول هللا صلى هللا علي  وسلم ال وصف رسول هللا صلى هللا علي  وسلم بالشك في  
مث قال }َلَقْد َجاءَك احلق مين رَّّبَك{ أي ثبت عندك باآلنات الواضحة والرباهني الالئحة هو 

 81.لحي ال جمال في  للشك }َفالَ َتُكوَننَّ ميَن املمرتنن{ الشاكني وال وقف علي  للعطفاحلق ا
ندل على هحا املعىن السياق  (Al quranمبعىن القرآن )يف هحه اآلنة كلمة احلق 

على حيتوي هحا الكلمة و هو وجود كلمة "نقرئون" قبلها الحي ندل  اللغوي الحي 
حممد صل هللا علي  و سلم نعين القرآن، و إذا شك حممد  أن هللا أنزل وحي  إىل النيب

لى عن وحي  أمره هللا ليسئل إىل الحنن نقرئون  من قبل نعين التورات بل قال حممد ع
 أن  ال شك إىل وحي هللا تعاىل.

 
20)                         

                            
قال أبو جعفر: نقول تعاىل ذكره لنبي  حممد صلى هللا علي  وسلم: )قل( ، نا حممد، للناس: 
)نا أنها الناس قد جاءكم احلق من ربكم( ، نعين: كتاب هللا، في  بيان كل ما بالناس إلي  
حاجة من أمر دننهم = )فمن اهتدى( ، نقول: فمن استقام فسلك سبيل احلق، وصّدق مبا 

هللا من البيان = )فإمنا نهتدي لنفس ( ، نقول: فإمنا نستقيم على اهلدى، جاء من عند 
( = )ومن ضل( ، 1ونسلك قصد السبيل لنفس ، فإناها نبغي اخلرَي بفعل  ذلك ال غريها )

نقول: ومن اعوج عن احلق الحي أتاه من عند هللا، وخالف دنَن ، وما بع  ب  حممًدا والكتاَب 
ا نضل عليها( ، نقول: فإن ضالل  ذلك إمنا جيين ب  على نفس  ال الحي أنزل  علي  = )فإمن

على غريها، ألن  ال نؤخح بحلك غريها، وال نورد بضالل  ذلك املهالَك سوى نفس . وال تزر 
( = )وما أنا عليكم بوكيل( ، نقول: وما أنا عليكم مبسلَّط على تقوميكم، 2وازرة وزر أخرى )

                                                           
 40ه.1419عبد هللا الربكات، تفسري النفسي، بريوت: درا الكلم الطيب، 81 
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لحي نقّوم من شاء منكم، وإمنا أنا رسول مبّلغ أبلغكم ما أرسلُت ب  إمنا أمركم إىل هللا، وهو ا
 82إليكم.

}ُقْل نا أَنهَُّها الناس{ نا أهل مكة }َقْد َجاءُكُم احلق{ القرآن أو الرسول }مين رَّّبُكْم َفَمُن 
َا نَهْهَتديى لينَهْفسي ي{ فما نفع باختياره إال نفس   }َوَمن اهتدى{ اختار اهلدى واتبع احلق }فَإيمنَّ

َها{ ومن آثر الضالل فما ضر إال نفس  ودل الالم وعلى على معىن النفع  لُّ َعَليهْ َا َنضي َضلَّ فَإيمنَّ
 83.والضر }َوَما أَنَاْ َعَلْيُكْم بيوَكييٍل{ حبفيظ موكول إىل أمركم إمنا أنا بشري ونحنر

ندل على هحا املعىن السياق  (Al quranمبعىن القرآن )يف هحه اآلنة كلمة احلق 
حيكى كيف حيتوي هحا الكلمة و هو وجود كلمة "جاء" قبلها الحي  اللغوي الحي 

أهل املكة يف تلك الوقت ننال الوحي نعين كتاب هللا الحي محل بالنيب حممد صل 
 هللا علي  و سلم، و أن الحي كل شيء جاء من هللا تعاىل هو احلق.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 220. 2000، مؤسسة الرسالة، جامع البيان يف تأويل القرآنحممد بن جرنر، 82 
 45ه. 1419الربكات، تفسري النفسي، بريوت: درا الكلم الطيب، عبد هللا 83 
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 ةالسياقات اليت تؤدي إىل اختالف معاين كلمة "احلق" يف سورة املكيج. أنواع 
 (Kebenaran) العني / الذاتكلمة "احلق" اليت تدل على معىن  .1

 السياق املعىن السورة اآلية الرقم
 ندل على اإلنكار عن القرآن الحات/العني األنعام 66 1
الحات/العني األنعام 73 2  ندل على اإلنكار عن اخللق 
الحات/العني األنعام 93 3  ندل على التكحنب 
الحات/العني األعراف 33 4  ندل على العمل السوء 
الحات/العني األعراف 105 5  ندل على الصدق 
الحات/العني األعراف 118 6  ندل على العمل الصاحل 
الحات/العني األعراف 146 7  ندل على العمل السوء 
الحات/العني األعراف 169 8 على الصدقندل    
الحات/العني نونس 23 9  ندل على املشرك 
الحات/العني نونس 35 10  ندل على اخللق العامل 
الحات/العني نونس 76 11  ندل على العمل الصاحل 
الحات/العني نونس 82 12  ندل على العمل الصاحل 

 
 (sifat Allah) تدل على معىن صفة هللا اليت كلمة "احلق" .2

 السياق معىن السورة اآلية الرقم
 ندل على خالق العامل صفة هللا األنعام 62 1
 ندل على حافظ العامل صفة هللا نونس 30 2
 ندل على خالق العامل صفة هللا نونس 32 3
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 (keadilanالعدل ) تدل على معىن اليت كلمة "احلق" .3
 السياق معىن السورة اآلية الرقم
 ندل على أحكام هللا العدل األنعام 57 1
 ندل على احلساب العدل األعراف 8 2

 
 (keyakinan) اليقني تدل على معىن اليت كلمة "احلق" .4

 السياق معىن السورة اآلية الرقم
 ندل على الشك اليقني  نونس 36 1

 

 (Al quran) القرآن تدل على معىن اليت كلمة "احلق" .5
 السياق معىن السورة اآلية الرقم
الوحي هللاندل على  القرآن نونس 94 1  

 ندل على الوحي هللا القرآن نونس 108 2
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 لفصل الرابعا

 ختتاماال

 خلالصةا .أ
 فنتيجة البح  كالتايل:يف الفصل األول انطالقا من أسئلة البح  

املعىن  -من كلمة "احلق" يف القرآن الكرمي هو على أقسام  أن املعىن السياقي .1
املعىن السياقي "صفة  – kebenaranالسياقي "ذات  أو عين " أي احلق مبعىن 

املعىن السياقي "العدل" أي احلق مبعىن  – sifat Allahهللا" أي احلق مبعىن 
keadilan –  املعىن السياقي "اليقني" أي احلق مبعىنkeyakinan –  املعىن

 .Al quranالسياقي "القرآن" أي احلق مبعىن 

-الكرمي هو على أقسام أنضا     أن السياق اللغوي من كلمة "احلق" يف القرآن  .2
إذا كان ندل على اإلنكار  kebenaranأي احلق مبعىن  مبعىن "العني أو الحات"

عمل السوء، الصدق، عمل الصاحل، عن القرآن، اإلنكار عن اخللق، التكحنب، 
إذا كان ندل على  sifat Allahمبعىن "صفة هللا" أي احلق مبعىن  -و املشرك 

إذا   keadilanمبعىن "العدل" أي احلق مبعىن  –خالق العامل  و حافظ العاملني 
مبعىن "اليقني" أي احلق مبعىن  –كان ندل على أحكام هللا و احلساب 

keyakinan  أي احلق مبعىن  "القرآن"مبعىن  –إذا كان ندل على الشكAl 

quran كان ندل على وحي هللا إذا. 
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 حاتاإلقرتا .ب
 فينبغي ل  أن نعطي اإلقرتاحات إىل: حبث بناء على ما نستنتج ب  الباح  من 

طالب اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج يف قسم اللغة  .1
علمهم يف  تعليم اللغة العربية من علم اللغة و علم العربية و أدهبا أن نبحلوا 

 األسلوب.
طالب اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية دراسي اللغة العربية خاصة  .2

 من مباح  علم اللغة  ااحلكومية ماالنج أن نهتموا باستخدام الكلمة، ألهن
 و علم األسلوب.
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