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 كلمة تمهيدية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

اضتمد هلل الهم أنزؿ القرآف عربيا كجعل اللغة العربية أفضل اللغات. كالّصاة 
كنهفرا  كالّساـ على رسوؿ اهلل الكرًن ػتمد با ع د اهلل صّلى اهلل عليه كسّلم اظت عوث بشًنا

 كداعيا إىل اهلل بإذنه كسراجا ممًنا.

ما ال دافة أشكر اهلل عّز كجّل الهم كه ىن التوفين كاعتدافة  ىت استطعت أف أدتم  
 تابة هه  الرسالة بعمواف   لمة  ذ ر  ُب سورة ال قرة )دراسة حتليلية د لية    ستيفاء 

را ُب  لية األداب كاإلنسانية بعض الشركط اظتطلوبة للحصوؿ  لى درجة سرجانا هومانيو 
 بقسم اللغة العربية كأداهبا جبامعة عاء الدفا اإلسامية اضتكومية مبكاسر.

كُب اضتقيقة   أستطيع أف أ ت  هه  الرسالة العلمية بدكف مساعدة األساتهة 
 كإشرافاهتم مع نصايح أصدقاء  ىت المت يت ُب  تابة هه  الرسالة كلو  اف بصورة بسيطة.

هه  اظتماس ة   أنسى أف أرفع شكرا جزفا ك ا رتاما كحتية عظيمة إىل سادات  كُب
 الفضاء، مم م:

اللهاف ربياين ممه  – شرففة ممحيةسيد ع د الر يم أسقاؼ ك  –كالدّم الكرديٌن احمل وبٌن  .1
صغًنم كساعداين ُب مواصلة كإدتاـ دراسا ك أسأؿ اهلل أف جيزف ما اًن اصتزاء كت ارؾ عتما 

 ُب أعماعتما.



 
 

 و
 

الربكفيسور زتدا جو ميس، ـ.أ.، بح.د. كهو رييس جامعة عاء الدفا اإلسامية اضتكومية  .2
مبكاسر. كناي ه األكؿ الربكفيسور الد تور مرداف، ـ.أغ. كناي ه الثاين الد تور ك ي الدفا، 

ور اضتاج  ماؿ ـ.هم. كناي ه الثالث الربكفيسور الد تور دار الساـ، ـ.أغ. كناي ه الرابع الد ت
 الدفا أبو نواس، ـ.أغ. الهفا قاموا برعافة مصاحل التعليم كمصاحل الطاب كالطال ات رتيعا.

عميد  لية اآلدب كالعلـو اإلنسانية الد تور  اشم  داد، س.أغ.، ـ.أغ. كناي ه األكؿ  .3
ناي ه الد تور أندم إبراهيم، س.أغ.، س.س.، ـ.بد. كناي ه الثاين الد تور فردكس، ـ.أغ. ك 

الثالث اضتاج ػتمد نور أ رب راشيد، ـ.إد.، بح.د. الهفا قد بهؿ ج د  لتطوفر هه  الكلية 
 كرفع مستواها.

ػتمد صاحل شامسورم، س.أغ، ـ.بد.إ. ك  - فةرييس قسم اللغة العربية كآداهبا كسكرفتًن  .4
    اللهاف قد أ سما اإلدارة كاطتدمة ُب القسم نفسه. –الد توراندة مركاٌب، ـ.أغ. 

5.  . .، ـ.هـو الد توراندة عصرفة، ـ.بد.إ. اظتشرفة األكىل، ك الد تور اًن الدفا، س.هـو
اظتشرؼ الثاين، اللهاف قد قاما باإلشراؼ على  تابة هه  الرسالة كتلقيت مم ما  ثًنا ما 

 التوجي ات كاإلرشادات المافعة  ىت دتكمين ادتاـ هه  الرسالة.

ضاء اّلهفا قد بهلوا علوا علوم م ك أفكارهم  ىت خترجت األساتهة كاظتدرسٌن اظتخلصٌن الف .6
 ال ا ثة ما اصتامعة.

رتيع اظتوظفٌن كاظتظفات الهفا قاموا برتبيا أ سا ادمة ممه أف اتصلت هبه  الكلية إىل أف  .7
 خترجت مم ا.



 
 

 ز
 

رتيع زمايي بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية جبامعة عاء الدفا اإلسامية اضتكومية  .8
ك نور الفوزفة احمل وبات الّاٌب قد  ترم دفوم أفو شمدرل ؾمبكاسر، ااصة إىل زماء 

 أعطيمين السما ة كالتشجيع ُب  ل كقت كاظتساعدة مادفة كمعموفة. 

  جبامعة األزهر ُب القاهرة.ركستاـ علي، طال  ُب  لية أصوؿ الدفا  .9

أسأؿ اهلل تعاىل أف حيعل هها العمل االصأ له، كأف فعٌن عليه، كأف فمفع به، كأف 
 جيعله مأجورنا ك أف فوفن اصتميع إىل فـو اضتساب. 
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 تجريد البحث
 : معمر أسقاف         لباحثا

 ٠٤١٤٤١١٠٤70لجامعي  : الرقم ا
 ) دراسة تحليلية داللية ( سورة البقرةر" في ذككلمة "الرسالة  :  عنوان  

 

 

، )دراسة حتليلية د لية هه  الرسالة ختتص بال حث عا  لمة  ذ ر  ُب سورة ال قرة 
معاىن  لمة سورة ال قرة؟ كما ر  ُب ذ ما اشتقاقات  لمة  الهم لدفه على اظتشكلتٌن مها 

    ال قرة؟.سورة ر  ُب ذ  

سورة ر  ُب ذ ظتعرفة اشتقاقات  لمة   ال حث  رواف، كمهاهه  الرسالة حتتوم على 
 .  سورة ال قرةر  ُب ذ ظتعرفة معاىن  لمة   ال قرة ك

ُب هه  الرسالة مر لتاف: مر لة اصتمع اظتواد كمر لة  اظتماه  الا استعمل ال ا ث
 الطرفقة ا ستقرايية كالطرفقة القياسية.كهي تتكوف ما  تمظيم اظتواد كحتليل ا

كقد أفادت هه  الرسالة العلمية أف  لمة ذ ر ُب سورة ال قرة عتا معاىن  ثًنة مم ا 
 ذ ر ك ته ر ك درس ك ذ رلاله ر مبعىن 
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 الباب األول

 المقدمة
 

 الخلفية :الفصل األول
 اهللصلى  اظتمزؿ على ااًب أن يايه ػتمد –عز كجل  –ف الكرًن هو  تاب اهلل آالقر           

كاليقٌن اظتكتوب ُب اظتصا ف ما  للقطع بلفظه كمعما ، اظتمقوؿ بالتواتر اظتفيد ليه كسلمع
، كاضتجَّة ال الغة ىمكهو اظتعجزة العظ «. الماس »إىل آار سورة «  الفاحتة »أكؿ سورة 

ه عليه، حتدل به صلوات اهلل كسام« ػتمد » ال اقية على كجه الدهر لرسوؿ ال شرفة سيدنا 
 1.الماس  افة، كاإلنس كاصتا أف فأتوا مبثله، اكب عضه ف اءكا بالعجز كال  ر

التارفخ، كأقاـ أمة  الهم صلحت به الدنيا، ك وؿ غترل  هو الكتاب الكرًن القرآف        
كالوفاؽ كالوياـ، كأظل العامل بلواء  كالوفاء،  انت مضرب األمثاؿ ُب اإلدياف كاإلااء كالعدؿ

 ما رعاة اإلبل كالشاء علماء  كماء رزتاء، كسادة ًّن ا ما الزماف، كص  األما كالساـ  ق ن 
  2.ود مبثل ماضترب، عقمت الدنيا عا أف جتلم، ك قادة ُب اضتكم، كالسياسة كالس

إمنا ترجع  على تعددها كااتاف ا يةالعرب ةلغلكا 3.الساميةإ دل اللغات اللغة العربية 
هلل اآف، كلغة رسوؿ للغة العربية هي لغة القر ا 4.إىل لغتٌن أصليتٌن: لغة الشماؿ كلغة اصتموب

 عليه كسلم صلى اهلل، فأدلة األ كاـ ما  تاب اهلل كسمة رسوله اهلل عليه كسلم صلى

                                                           
. 8ـ ، ص. 2002)الط عة الثالثة؛ القاهرة: مكت ة السمة، اظتدال لدراسة القرآف الكرًن ػتمد با ػتمد ابو ش  ة، 1  

.14ـ ، ص. 2002)الط عة الثالثة؛ القاهرة: مكت ة السمة، اظتدال لدراسة القرآف الكرًن ػتمد با ػتمد ابو ش  ة، 2
.15 : دار اظتعرفة، دكف سمة ، ص.ل ماف -بًنكت ؛)الط عة الثالثة عشر تارفخ األداب العريبأزتد  سا الزفات، 3

.16 : دار اظتعرفة، دكف سمة ، ص.ل ماف -بًنكت ؛ثالثة عشر)الط عة ال تارفخ األداب العريبأزتد  سا الزفات،  4  
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جاءت هبا. كما شركط اجملت د أف فكوف ملما باللغة العربية، فامها  ستعما عتا  ىت فتمكا 
 5.ما استم اط األ كاـ، كتط ين الوقايع على المصوص

ا أهم هه  علم الد لة هو أ د فركع علم اللغة أك اللغوفات أك اللسانيات. كهو م
ف كا د. ف و هاـ ألنه ف حث ُب اظتعىن الهم هو الوظيفة أالفركع كأعقدها كأمتع ا ُب 

الرييسة للغة. كهو معقد ألنه ف حث ُب أمور غتردة متشع ة ذات ط يعة فلسفية نفسية. كهو 
 6.ؽتتع ألف اقتحامه، على ما فيه تعقيد، فعطي ال ا ث متعة ذهمية راقية

ااتار ال ا ث  لمة ذ ر ُب عمواف الرسالة لعدة أس اب، كهي  ُب هه  اظتماس ة، 
ما  ا م لمة ذ ر الا حتتوم على اظتف ـو اللغوم للد لة.  يث تلع   لمة ذ ر مصطلح

الا   فف م ا الماس ُب  ثًن ما األ ياف. باإلوافة  سورة ال قرةُب بمية اظتفاهيم اللغوفة ُب 
عاىن  ثًنة. كلهلك فأاه ال ا ث حتت اظتوووع ا على مإىل أف  لمة ذ ر حتتوم أفضن 

  )دراسة تحليلية داللية(". سورة البقرة"كلمة "ذكر" في 

 المشكلة: الفصل الثاني
ال ا ث ُب هه  الرسالة فيما   مافما اطتلفية السالفة هماؾ مشكلتاف اللتاف سي حث

 فلي :
 ؟ ُب سورة ال قرة لمة  ذ ر    اشتقاقاتهي  ما .1 

 ؟ سورة ال قرةُب   ذ ر   لمة معاىن ما. 2     

                                                           
 .1ـ  ، ص. 2015 )رباف فرفس، حبث لغوم ُب األلفاظ العربيةلدفا اضتاج ع د الصفا، اؾتم 5


 .11)الماشر: دار الفاح للمشر كالتوزفع، دكف سمة ، ص. علم الد لة: علم اظتعىن ػتمد علي اطتويل، 6
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 الموضوع ىتوضيح معان :الفصل الثالث
سورة في  "ذكر"كلمة   فيما فلي اظتصطلحات الا تتكوف مم ا   كوح ال ا ث

 كهي:داللية("، تحليلية  )دراسة البقرة

  على معىن مفرد   دة، كعمد المحاة هي اللفظ الدؿاللفظ الوا:  .  لمة1 
 .7بالووع     

أك اله ر أك اظتدح أك الِقّص  ا ا هو المطنذ را اصط-فه ر-: ذ ر . ذ ر 2 
  .8اظتها رةأك      

 .9درسا كدراسة مبعىن   قراءة -فدرس -مصدر ما فعل درس : الدراسة. 3

 مصدر ما فعل حتلل  ا ك لا ك لو  كهي -حيل-ما فعل  ل : . التحليلية4  
 حتلل ما الت عة : ختلص مم ا.-كفقاؿ:  لل ا ما دييمه كفي ا     

    مأاوذة ما  لمة  د لة  بزفادة الياء المس ة كالتاء اظتربوطة كهي :  . الد لية5
مبعىن دراسة اظتعىن أم الفرع ما علـو اللغة الا تتماكؿ نظرفة      
 10. اظتعىن      

                                                           


.796ـ ، ص. 19۷2)قاهرة: غت وؿ اظتكت ة،  اظتعجم الوسطإبراهيم أنيس، 7
 .448ـ ، ص. 2002)سورابافا: مكت ة فر رفسف،  تررتة لغة اإلندكنيسية اظتمور قاموس العربيةأزتد كلسوف ممور، 8
 )د.ط؛ جدة: مط عة اصترمٌن، دكف سمة . اظتعجم ُب اإلعرباطتطي  ظاهر فونس، 9

 .11. ص  ،ـ 1982ار العركبة للمشر كالتوزفع، : مكت ة د)د.ط؛ الكوفت علم الد لة عمر،ؼتتار  أزتد10
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 سورة ال قرةذ ر اظتوجدة ُب بماء على ذلك، أراد ال ا ث أف ف حث عا  لمة 
  ىن  لمة ذ ر. ابالدراسة الد لية أل الكشف بعض أسرار  لمة ذ ر فيه، كحتليل مع

 

  السابقة الدراسةالفصل الرابع: 
ل ا ث أف هها لكا قاـ ا د لية.الُب دراسة  ألكؿاإف هه  الدراسة هي ليس  

ال ا ث  كؿ ألف مل ف حث أ د عا هها اظتوووع ما ق ل. ف  ها، حيتاجال حث، حبث أ
على استفادة ما الدراسات الد لية كفأاه بعض األفكار مم ا. ك الدراسات السابقة  ما 

 ف لي:
جامعة  كالعلـو اإلنسانية ارجية  لية اآلدابكهي  نور عيدا الرسالة العلمية  ت ت ا .1

"معنى كلمة أخذ ومشتقاتها ظتوووع حتت اسما أم يل اإلسامية اضتكومية سورابافا 
قع  أف ت ا تاطتاصة ما  تاب. 2014سمة  ُب القرآن الكريم )دراسة داللية("في 

. كأنواع آفاتة عشر  لمة أاه كمشتقاهتا الا تتضما ُب القرآف الكرًن هي ُب  ا 
معاىن  لمة أاه كمشتقاهتا ُب القرآف الكرًن هي مبعىن اطف ك أمسك ك رفع 

على الشئ ك استخرج ك  هر ك   س.  أكنزع ك عاق  كتماكؿ ك عهب ك  صل
  بالتقرف  الد لية ثاف عا  معاىن  لمةحتشابه بيم ما فعىن مها ف  مس ة إيللأما با

 .آفات 15الهم فتضما فيه  سورة ال قرةكلكا ال ا ث ف حث عا  لمة ذ ر ُب 
اإلنسانية كهي ارجية  لية اآلداب كالعلـو ، عيين رازتاكٌبالرسالة العلمية  ت ت ا  .2

"المشتراك اللفظي   عو جامعة سما أم يل اإلسامية اضتكومية سورابافا حتت اظتوو
الفرؽ بٌن هه   .2013سمة  ُب كلمة الوجو في القرآن الكريم )دراسة داللية("
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ك  سورة ال قرةلمة ذ ر ُب  حث عا  فالرسالة ك رسالة ال ا ث فعىن رسالة ال ا ث 
 اظتشرتاؾ اللفظي  لمة الوجه ُب القرآف الكرًن. رازتاكٌب ت حث عاعيين  رسالة

 البحث يةمنهج :الفصل الخامس
 ما هو اظتعركؼ لدفما أف لكل با ث كبا ثة الرسايل أك الكت  العلمية ما أف 
تكوف له مماه  ااصة فستخدم ا ُب  تابه موووع ما اظتوووعات. لها،  انت اظتماه  

ع اظتواد كمر لة تمظيم  لة رتمر لتٌن، كمها: مر  ىعلسالة جترم اظتستعملة ُب  تابة هه  الر 
  ٌن اظتماه  اظتقصودة فيما فلى:اظتواد. كفرفد ال ا ث أف ف

  لة رتع اظتوادمر  .1

اءة الكت  كاظتقا ت ة بواسطة قر ابكتطرفقة ال ، استعمل ال ا ثُب هه  اظتر لة
عميقة للحصوؿ على نتيجة  اظتكت ات اظتتعلقة هبها ال حث ٍب فطالع ا مطالعةاظتتموعة ُب 

 تامة.

 كحتليل ا اظتواد مر لة تمظيم .2

علميا  بتمظيمه. كبعد ذلك قامه بتحليله هبعد أف رتع ال ا ث اظتواد اظتطلوبة، قام 
 هها اظتوووع.  وؿ

 اآلتية : تٌنقفالطر   ا ثال ك ُب حتليل اظتواد استخدـ 

  اطتاصة. مورما األمور العامة إىل األ حثتقرايية، كهي تقدًن ااصة ال . الطرفقة ا س1



6 
 

 
 

 العامة.هي تقدًن ااصة ال حث ما األمور اطتاصة إىل األمور ك . الطرفقة القياسية، 2
      

 وائدهفأغراض البحث و  :الفصل السادس
 األهداؼ الا فراد اضتصوؿ علي ا ُب هها ال حث  رواف، كمها: 

 .ال قرةسورة  لمة  ذ ر  ُب   شتقاقاتا ظتعرفة .1
 .سورة ال قرةُب   ذ ر  لمة ىن  ا. ظتعرفة مع2

 كالفوايد اظتوجودة ُب هها ال حث فيما فلي :
 الدراسة اصة ُبكا سورة ال قرةزفادة معرفة ك ف م الكات ة ك القارئ  لمة  ذ ر  ُب . 1

 الد لية. التحليلية
 .سورة ال قرةتعلم  لمة  ذ ر  ُب . أف فكوف هه  الرسالة مصدر الفكر ظتا فرفد أف ف2
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        الباب الثاني
 لمحة علم الداللة                              

 علم الداللةب تعريفالفصل األول: 
كقاؿ إبا ممظور هو ما دؿ كدله على الشيء  11األمارة ُب الشيء.أما الد لة لغة  

كنص ع ارته:  الد لة: ما فتوصل به إىل معرفة الشيء،  د لة األلفاظ  12فدله د  كد لة.
على اظتعاين، كد لة اإلشارات، كالرموز، كالكتابة، كالعقود ُب اضتساب، كسواء  اف ذلك 

قصد،  ما فرل  ر ة اإلنساف فيعلم أنه  ّي،  ما ُب بقصد ؽتا جيعله د لة أك مل فكا ب
  .14قوله تعلى: م ا د عتَُّْم ع ل ى م ْوتِِه ِإ َّ د ابَُّة اأْلْرِض )س اء: 

كأما علم الد لة ُب ا صطاح ف و  ما عرف ا بعض اللغوفٌن بأنه دراسة اظتعىن أك  
ؿ نظرفة اظتعىن أك ذلك الفرع الهم فدرس اظتعىن أك ذلك الفرع ما علم اللغة الهم فتماك 

 13الهم فدرس الشركط الواج  توافرها ُب الرمز  ىت فكوف قادرا على رتل اظتعىن.

كقاؿ ػتمد علي اطتويل بأف علم الد لة هو أ د فركع علم اللغة أك اللغوفات أك  
اللسانيات. كهو ما أهم هه  الفركع كأعقدها كأمت ا ُب آف كا د. ف ة هم ألنه ف حث ُب 
اظتعىن الهم هو الوظيفة الرييسية للغة. كهو معقد ألنه اقتحامه، على مافيه تعقيد، تعطي 

أم اللغوفات –ال ا ثة متعة ذهمية راقية. علم الد لة هو أ د فركع علم اللغة. كعلم اللغة 
فمقسم إىل فرعٌن رييسٌن، مها : علم اللغة المظرم كعلم  -أك اللسانيات  ما فدعو  ال عض

                                                           


11
 .259ـ ، ص. 1979)دار الفكر، مقافيس اللغة إبا فارس تح، ع د الساـ هاركف،  


12
.399ـ ، ص. 2006)دار اضتدفث،  لساف العربإبا ممظور،  


 .11الكت ، دكف سمة ، ص. )قاهرة: علم علم الد لة أزتد ؼتتار عمر، 13
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التط يقي. علم اللغة المظرم فشمل علم المحو كعلم الصرؼ كعلم األصوات أك اللغة 
الصوتيات كعلم تارفخ اللغة كعلم الد لة. أما علم اللغة التط يقي فيشمل تعليم اللغات 

 14كا ات ارات اللغوفة كعلم اظتعاجم كالرترتة كعلم اللغة المفسي كعلم اللغة اإلجتماعي.

أما ُب اللغة العربية   semanticsاطلقت عليه عدة أشتاء ُب اللغة اإلؾتلزفة أش رها األف  
كبعض م فسميه علم اظتعىن  –كتضيط بفتح الداؿ ك سرها  –عض م فسميه علم الد لة  ف

)كلكا  هار ما استخداـ صيغة اصتمع كالقوؿ: علم اظتعاين ألف األاًن فرع ما فركع 
 15لن عليه اسم   السيمانتيك  أاها ما الكلمة اإلؾتلزفة أك الفرنسية.ال ا ة ، كبعض م فط

 الفصل الثاني: أنواع الداللة

، مىالقدب العرء ابادألكاظتفسرفا كال ا يٌن كاللغوفٌن الد لة عمد اع انوأتشّع ت  
أف بعض ا ما  ًن ا ضتظو، كؼتصوصةت مصطلحاء كباشتااع ألنوابعض هه  ا قد شّتوك

لد لة اع انوأعمدهم ت  ثرم لهاظتعاصرفا الد ليٌن اعمد ؿ ضتاا ما هو ،عليها فصطلحو
، ظتر زفة، كاظتعجميةافقد صرنا نسمع بالد لة ، بيانه مفصانـ مقاؿ مبا فطوت مصطلحاك
، ألسلوبية، كالتضممية، كالثانوفة، كالعروية، كاإلوافية، كا يةدراأل، كافةرلتصو، كاألساسيةكا
بعض ا ُب بعض ؿ ااكاد 16ت.ظتصطلحاا لك ماذ ًن كلسياقية ، كاإلحيايية، كالمفسيةكا

 17آلٌب:انه راع ألنواما هه  ؼ هم ما ُعرأما ر. ك اتصاف كاطل ان لل يا

                                                           
14

 .21ـ ، ص. 2001 -ق1419) د.ط؛ األرداف: دار الفاح، علم الد لة  ػتمد علي اطتويل،  
15

.11. ص)قاهرة: علم الكت ، دكف سمة ،  علم الد لة ،أزتد ؼتتار عمر 


16
.36)قاهرة: علم الكت ، دكف سمة ، ص.  ةعلم الد لأزتد ؼتتار عمر،  


17
.216، ص. )األردف: دار األمل للمشر كالتوزفع  علم الد لة التط يقي ُب الرتات العريبدم نر، اه 
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 . الداللة المعجمية0
، جملتمعء ابماف أهاأذُب د ظتوجوت، الههين للد  اظتعجم اباظتعجم هما هو د ظتقصوكا 

 لمي ر  الد تو، ظتؤلفٌناه  له بعض ذألمر ليس ما العل ك. بلكتااظتعجم اليس ك
ف هم ففرقوا لهلك نرؿ:  جتماعية فيقوالد لة كاظتعجمية الد لة ابٌن ؽ ففرم لهااليل 
 لة دظتعجمية هي الد لة ر أف اباعت ا،  جتماعية عتاالد لة ، كاظتعجمية للكلمةالد لة ابٌن 
18ؿ . ستعماالكلمة ُب ا لة دف ي ،  جتماعيةالد لة اما ، أظتعجماال دالكلمة ا

م هلكا 
ا  جتماعية: لهالكتابية للد لة رة الصواهي  -حلشرا هه  على-ظتعجميةالد لة أف الما كف د

  جتماعية.الد لة اظتعجمية هي افالد لة 

 . الداللة التركبية )النحوية و الصرفية(9
الد لة الرت  ية حتتوم إىل الد لة المحوفة ك الد لة الصرفية. الد لة المحوفة هي أم  

زءا ما اضتياة ا جتماعية كالفكرفة عمدما حتل ُب موقع أف الكلمة تكتس  حتدفدا كتربز ج
ؿتوم معٌن ُب الرت ي  اإلسمادم كعاقته الوظيفية: الفاعلية، اظتفعولية، اضتالية، المعتية، 
اإلوافة، التمييز، الظرفية، فمثا:  ااط ت الطحاف ُب شأف حتسٌن عمله كزفادة مقدرا 

ه تربز ُب ج ة ما العاقة ا جتماعية هي موقع إنتاجه  فكلمة  طحاف  ُب موقع اظتفعوؿ ب
 19احملاس ة كاظتسؤلية. كهماؾ ما حياس  ا أك فسأعتا.

الد لة الصرفية، كهي الد لة تستمد ما بمية اللفظ كصيغته، كقد أشار إلي ا عمد  
يث تفيد  يمئه قوة اظتعين كتكرار . كردت الد لة الصرفية    دفثه عا تشدفد عٌن الكلمة 
                                                           


 .103ص.   ،ـ1998)داراظتعرفة اصتامعية،  الكلمة، ؿیال لمي 18

.21 ص. ،ـ 1996/هػ1417د.ط؛ دمشن؛ دار الفكر، )  علم الد لة العريب المظرفة كالتط يقيفافز الدافة، 19
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ا ُب هها ال حث؛  يث فعتمد تر ي  اصتملة اإلشارفة على بمية الصرفية إلبراز اظتعين  ثًن 
طاء د  ت معيمة كتأ يد ، كاظت الغة ُب الد لة على جزء معٌن ما الرت ي ، ك هلك إع

 20ها الرت ي  كسياؽ الكاـ،  د لة التكثًن أك القوة ُب اضتدث.مدفست

 المجــازية    . الداللة8
اجملاز ما أ ثر كسايل التطور الد يل ظتفردات اللغة، إذ فعمل على نقل الكلمة فعد  

ما د لة إىل أارل، كما معىن  قيقي إىل معىن غتازم، كهو أفضا كسيلة ما كسايل الممو 
اللغوم، كالتوالد الد يل، كظتا  اف اجملاز فستمد ما أنواع اظتعاين بوصفه أ د اظتستلزمات ألفة 

ة اللغة اظتعيمة ألفاظا كترا ي ا ا رنا لفت المظر إليه بوصفه نوعا ما أنواع الد لة دراسة د لي
ديكا له هو كالد لة السياقية اآلتية، أف فستوع ا  ل ما فتحدث فيه بفصل احملد ٌن ما 

ظتعىن اإلشارم أنواع الد  ت  الد لة اإلواُب )الثانوفة  التضممية كالد لة اإلشارفة أك ا
كالد لة اإلحيايية، كالد لة السلوبية كإذا  انت)اضتقيقة  أصل ُب  لة المفسية،كالد 

اإلستعماؿ اللغوم فإف اجملاز اركج عا هها األصل، كانتقاؿ ُب د لة الكلمة اظتعيمة ما 
مسا ة د لية ػتددة، إىل مسا ة أارل، بقصد، أك بغًن  لعاقة بٌن الد لتٌن حيددها 

سعارة، أك باجملػػاز اظترسل بعاقاتػ ا الكثًنة ما س  ية ابػ ة مػمثلة باألعلماء ال ا ة باظتش
كمس  ية، كغتاكرة، كجزيية، ك لية كاعت ار ما  اف، كاعت ار ماسيكوف، كبالكمية كعاقت ا 

، كعاقا التعميم كالتخصيص ك ًن ذلك.  21اللزـك
 

                                                           
20

. 4 ص. ،)د.ط؛ دكف اظتط ع؛ دكف سمة  الد لة كعلم الد لة  العريب فوسف،السيد  
21

.224-223 ص. ، ق1427، )األردف: دار األمل للمشر كالتوزفع  علم الد لة التط قي ُب الرتاث العريبهادم نر،  
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 . الداللة السياقية4
على الكلمة ما تطور د يل حبس  القوانٌن الد لة السياقية هي ما فكوف قد طرأ  

الىت ترصد  ر ة األلفاظ كالد  ت ُب الزماف اظتتتابع بٌن العصور، كُب اجملا ت اظتختلفة ما 
 22.علمية كاجتماعية كفمية، فالكلمة تكتس  أبعادا جدفدة

أف السياؽ حيدد د لة الكلمة على كجه الدقة بوساطته تتجاكز  لمات اللغة   
ا الد لية اظتعجمية اظتألوفة لتفرز د  ت جدفدة قد تكوف غتازفة، أك إوافية، أك  دكده

نفسية، أك إحيايية، أك إجتماعية، ك ًن ذلك ما الد  ت الا سػمػػػاها بعض احملد ٌن 
 23بسميات ااصة أك اصطاح علي ا آاركف مبصطلحات معيمة.

ُب اللغة كذلك ما ااؿ  الدكر  إف معىن الكلمة   فتحدد إ  ما ااؿ استعماعتا 
الهم تؤدفه:  كعتها فصرح فًنث بأف اظتعىن   فمكشف إ  ما ااؿ  تسيين الو دة 

  24اللغوفة، أم كوع ا ُب سياقات ؼتتلفة.

 الفصل الثالث: مفهوم المعنى وأنواعو
 مفهوم المعنى . أ

                                                           


22
 .22 ص.، ـ 1996/هػ1417د.ط؛ دمشن؛ دار الفكر، )  علم الد لة العريب المظرفة كالتط يقيفافز الدافة،  


 .236 ص. ، ق1427، )األردف: دار األمل للمشر كالتوزفع  العريب ثعلم الد لة التط قي ُب الرتاهادم نر، 23




.33ص. ،ـ  2003 )د.ط؛ دمشن: ما ممشورات احتاد الكتاب العرب، الد لة اإلحيايية ُب الصيغة اإلقرادفةصفية مط رم، 24
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ااتافا شدفدا ااتلف ال ا ثوف ُب ف م معىن  اظتعىن  باعت ار  موووعا لعلم الد لة 
فضع ُب  تاب عتما حتت عمواف  معىن  (Richards)   ك رفتشاردز(Odgen)  جعل  أدجا 

 قايمة حتول ما فزفد عا ستة عشر تعرففا له. The Meaning Of  Meaning))اظتعىن  

كههاف العاظتاف قاـ بتحليل معتمدفا على القايدة اظتش ورة الا شتياها اظتثلث 
 فعتقداف أف هماؾ  ا ة عوامل رييسية تتضمم ا أفة عاقة رمزفة:األساسي، ف ما 

الرمز نفسه كهو ُب الدراسة اللغة، ع ارة عا الكلمة اظتمطوقة اظتكونة ما غتمعوعة ما  .1
 األصوات مثل  ممضدة .

قلى الهم حيضر ُب الهها السامع  ٌن فسمع  لمة  ممضدة  كهها ما شتا  عاحملتول ال .2
  بالفكر  . Richards))ك  رتشاردز  Odgen)  ) أجداف  

 25الشىء نفسه، كهها العامل )كهو هما اظتمضدة  شتا  العاظتاف  باظتقصود . .3

 أنواع المعنى  . ب
 ااتلف العلماء ُب  صر أنواع اظتعىن فإنما نرل أف األنواع اطتمسة اآلتية هي أمه ا:

 المعنى األساسي .0
العامل الرييس لاتصاؿ اللغوم, كقد كعتا عدة أشتاء  اظتر زفة أك لتصوفرفة, كهي 

ية  يمما ترد ُب أقل سياؽ أم تمععرف ا )نيدا  بأنا:  اظتعىن اظتتصل بالو دة بالو دة اجمل

                                                           
25

.11ـ ، ص. 1997سورابافا:  لية األداب جامعة سونا أم يل اإلسامية اضتكومية: ) علم الد لة،  فراف زفا العلمػتمد  
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 د لة  لمة رجل على الرجل أك بطرفقة أارل: +إنساف +ذ ر   26 يمما ترد مفردة .
 بالغ.-+بالغ، الا ختتلف عا د لة  لمة كلد الا هي: +إنساف +ذ ر 

 المعنى اإلضافي .9
كتسمى أفضنا الد لة العروية أك التضممية، كهي الد لة الا دتلك ا الكلمة عا 

 طرفن ماتشًن إليه إوافة إىل د لت ا األساسية.

عل   الا تدؿ د لت ا األساسية على تكديكا أف نضرب لهلك مثان بكلمة )
كمثل ذلك  لمة )ؿتلة  الا تدؿ على اضتيواف اظتعركؼ، كتدؿ د لت ا اإلوافية على اظتكر، 

 المشاط بد لت ا اإلوافية، كد لة  لمة )القطيع  الا تدؿ على ا نقياد.

ف تتفن الد لة اإلوافية بٌن اظتتكلمٌن باللغة كإف اتفقت الد لة أك  فشرتط 
 األساسية،  ما ديكا أف تتغًن هه  الد لة مع   ات الد لة األساسية.

 بيو المعنى األسل .8
كهي الد لة الا تفرو ا الظركؼ اإلجتماعية، أك رت ة العاقة بٌن اظتتكلم كالسامع،  

أك رت ة اللغة اظتستخدمة )رشتية، أدبية  مثل الكلمات الا تطلن على الزكجة ُب اللغة 
يته، زكجته  فكلمة ) رمه  تستخدـ  ال نا ُب مستول اضتدفث لالعربية ) رمه، عق

 27الرشتي.

 لنفسي المعنى ا .5

                                                           
.63 ص. )قاهرة: علم الكت ، دكف سمة ،  ، علم الد لةأزتد ؼتتار عمر26
.63 ص. )قاهرة: علم الكت ، دكف سمة ،  ، علم الد لةأزتد ؼتتار عمر27
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ت عمد الفرد، ف ي د لة فردفة ذاتية كهو فشًن إىل ما تتضممه الكلمة ما د    
. ك  فتميز بالعمومية، ك  التداكؿ بٌن طكبالتايل فعترب اظتعىن مقيدا بالمس ة ظتتحدث كا د فق

 األفراد رتيعا. كفظ ر هها اظتعىن بوووح ُب األ ادفث العادفة لألفراد كُب  تابات األدباء
الشعراء  يث تمعكس اظتعاىن الهاتية المفسية بصورة كاوحة قوفة جتا  األلفاظ كالفاهيم 

 اظتت افمة.
 

 المعنى اإليحائي  .4
كهه  الد لة تتعلن بكلمات عتا القدرة على اإلحياء بد لة أارل، كما أهم أنواع  

هه  الد لة هو مافتعلن بالكلمات اجملازفة أك اظتؤسسة على اجملاز، ك هلك األمر ُب  لمات 
 الامساس. 

 الفصل الرابع: االشتقاق
اـ كُب ا شتقاؽ ُب اللغة هو أاه شّن الشيء كهو نصفه، كهو األاه ُب الك

اطتصومة. أما ُب ا صطاح ف و: نزع لفظ ما آار بشرط تماس  ما معىنن كتر ي ا، 
 28كتغافرمها، كهو أاه  لمة ما أارل مع تماس  بيم ما ُب اظتعىن كااتاؼ ُب الصيغة.

 ك صر العلماء ا شتقاؽ ُب أربعة أنواع كهي: 

                                                           
  . 346)الط عة الثالثة؛ القاهرة: مكت ة دار الرتاث، د.س ، ص.  اظتظ ر ُب علـو اللغة كأنواع اجاؿ الدفا ع د الرزتا السيوطي،  28
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اتفاق ما معىن كمادة    ، كهو أاه صيغة ما أارل مع. االشتقاق الصغير أو األصغر0
أصلية كهيئة تر ي  عتا، ليد بالثانية على معىن األصل بزفادة مفيدة ألجل ا ااتاؼ 

.  ركؼ أك هيئة،  العامل ما: علم، ك  ِهره ما:   ِهر 
29  

كاإلشتقاؽ الصغًن هو األ ثر تداك  ُب الكت  كاظتصمفات الصرفية، كفيه جتد        
ب ممه بزفادات مم ا تكرار أ د  ركؼ  اظتشتقات الا تتشع)اظتصدر  كغتموعة ما 

)سألتموني ا  فيكوف لدفما: الفعل  أك بزفادة  رؼ ما غتموعة  -الثا ي  ال ا -األصل
) اظتاض، اظتضارع، األمر ، كاسم الفاعل، كاإلسم اظتفعوؿ، كالصفة اظتش ة كاشتا الزماف 

كاـ كطراين ُب الصمع إ  أف القاعدة كاظتكاف، كاسم اآللة، كاسم التفضيل، كلكل أ 
تداال  ركؼ   اظتصدر  كاضتفاظ على ترتي  ا ر  الرييسية هي   ات األصل ) ركؼ
انظر، ناظرة، نظّار/ ممظور/ نظًن، ممظر/  -فمظر -الزفادة بٌن األصل )نظر: نظر

على معاىن ؼتتلفة كمشرتؾ ُب  -الصيغ -ممظار  كُب هها الضرب جتمع العماصر
 30.األصوؿ

، كقد عرّفه العلماء بأنه أاه  لمة ما  لمة مع تماس  ما ُب اظتعىن االشتقاق الكبير.  2
كاتفاق ما ُب اضتركؼ األصلية دكف ترتي  ا، مثل: زتد كمدح، كأفس كفئس، كاضتلم 

 كاضتمل، كدهد كهدد.

 كهو عقد تقالي  الكلمة على معىن كا د،  ما ذه  إليه إبا جىن، . االشتقاق األكبر8
ؿتو القوؿ كالولن  ،ُب مادة )ؽ ك ؿ  كقاؿ إف تقالي  ا الستة على معىن اطتفة ك السرعة

                                                           
   .589ص.  ق ،1427 ،األردف: دار األمل للمشر ك التوزفع) علم الد لة التط يقي ُب الرتاث العرايب، هادم نر 29
 .233، ص.  ـ1996ق/1417، اظتعاصر )مكت ة األسد دمشن: دار الفكر العريبعلم الد لة فافز الدافة،  30
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كالوقل كاللوؽ كاللقو، ك ما ذ ر صا   احملرر ُب مادة الكلمة أف ستسة مم ا موووعة 
 ىن الشدة كالقوة كهي: الكلم كالكمل كاظتكل كاظتلك كالسادس م مل كهو اللمك.عظت

كهو أاه الكلمة ما  لمتٌن فأ ثر مع تماس  اظتأاوذ ك اظتأاوذ  ،. االشتقاق الكبار4  
ممه ُب اللفظ كاظتعىن مثل: ع شمي كع درم ُب ع د الشمس كع د الدار، كبسمل 

 كس حل قاؿ بسم اهلل كس حاف اهلل، ك ثًن ما العلماء فسّميه بالمحت.
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 الباب الثالث
  سورة البقرةنظرة عامة عن        

 سورة البقرة حيث تسميتها و فضائلهاالفصل األول: تعريف 
فا ك نصف جزء كعدد أ القرآف الكرًن، فقد استغرقت جز سورة ال قرة أطوؿ سورة ُب

فة آ 286فاهتا آاجزاء القرآف الكرًن  له  ا وف جزءا، كهي اكؿ سورة نزلت باظتدفمة كعدد 
 6121.31 لمة كعدد  

مدنية باإلرتاع ك  ااؼ بإستثماء قوله تعاىل  كاتقوا فوما هه  السورة رتيع ا  
 32ترجعوف فيه إىل اهلل   فإف هه  األفة أار ما نزلت فـو المحر ُب  جة الوداع مبين.

 ر تلك ه ة الكردية: سورة ال قرة: ا ياء لشتعت هه  السور قاؿ ػتمد علي الصابوين:  
الا ظ رت ُب زما موسى الكليم  يث قتل شخصا ما بين إسراييل كمل اظتعجزة ال اهرة، 

فعرؼ القاتل. فأك ى اهلل تعلى إليه بأمرهم  فعرفوا قاتله، فعرووا األمر على موسى لعله
بهبه بقرة كأف فضربوا اظتيت جبزء مم ا فيحي بإذف اهلل كخيربهم عا القاتل كتكوف برهانا على 

 74-67فة آنستطيع أف نمظر هه  القصة ُب  33بعد اظتوت. جل كعا ُب ا ياء قدرة اهلل
 ما سورة ال قرة.

                                                           
31

، اصتزء األكؿ )الط عة الثالثة؛ دكف مكاف: اعتيمة اظتصرفة العامة لكتاب، أهداؼ  ل سورة كمقاصدها ُب القرآف الكرًنع د اهلل ػتمد شحاته،  
 .11 ، ص. 1876

.71 ، ص. 1985)الط عة األكىل؛ بًنكت: دار الفرقاف،  تفسًن سورة ال قرةأمًن ع د العزفز، 32
.3 ، ص. 1981، اجمللد األكؿ ) بًنكت: دار القرآف الكرًن، صفوة التفاسًنػتمد على الصابوف، 33
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مم ا ُب األ ادفث الم وفة، قاـ ال ا ث  إذا حبثما على فضايل سورة ال قرة فمجد  ثًنا 
 ذ ر بعضا:

كسلم قاؿ: سورة  أ. أارج اإلماـ أزتد عا معقل با فسار أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه 
اهلل   إله إ   فة مم ا ذتانوف ملكا كاستخرجت آال قرة سماـ القرآف الكرًن. نزؿ على ما  ل 

ما  يث العرش فوصلت هبا أك فوصلت بسورة ال قرة، كليس قل  القرآف  هو اضتي القيـو 
  34الكرًن   فقرأها رجل فرفد اهلل كالدار األارة إ   فرله كاقرءكها على موتا م.

، إف الشيطاف فمفر ما راكسلم:   جتعلوا بيوتكم مقاب  ب. قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه
  35عا أيب هرفرة . ال يت الهم تقرأ ُب سورة ال قرة )ركا  مسلم كالرتميهم

ج. أارجه الطرباين ك أبو  اًب ك إبا   اف ُب صحيحه، ك إبا مردكفة عا س ل با سعد 
شيء سماما كإف سماـ القرآف ال قرة، كسلم:  أف لكل  قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه 

   36كإف ما قرأها ُب بيتة ليلة مل فداله الشيطاف  ا ة أفاـ .

 الفصل الثاني: أسباب نزول اآليات البقرة

تطلع لفظه  ال قرة  اظتأاوذة ما  لمة  ال قرة  كهو اسم جمس. على اله ر كاألنثى  
 صتمس كرتع ا: بقرات. تقوؿ: بقرناكإمنا دالت اعتاء  ما قاؿ اصتوهرل ألف عتا كا د ما ا

 قتل. مبعىن شققما  كفتحما  كاسم الفاعل.-ما باب-الشيء ت قر  بقرا

                                                           
34

.71، ص. ، اصتزء األكؿ )بًنكت: مكت ة المور العلمية، دكف سمة تفسًن القرآف العظيم، اإلماـ أبو الفداء اضتافظ إبا  ثًن الدمشقي 
35

 .71 ، ص. 1991ل ماف: دار الفكر، -، اصتزء األكؿ )الط عة أكىل؛ بًنكتالتفسًن اظتمًن ُب العقيدة كالشرفعة كاظتم  كه ة الز يلى،  
36

.59، اجمللد األكؿ )الط عة الرابعة؛ دكف مكا: دار الساـ، دكف سمة ، ص.األساسفي التفسًنسعيد  ول،  
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 بأف  موسىكسورة  ال قرة  قصة في ا عربة للمتشددفا. فإف اهلل س حانه أمر قـو 
فهحبوا ال قرة سألوا عا لونا شكل ا ك سم ا كس  ه. أف رجا مم م قتل رجا كبادر 

ظتوسى ف حث  موسى  عا القاتل فلم ف تد إليه فأمرهم اهلل عز كجل أف فهحبوا  بالشكول
 بقرة.

ما ع د اظتلك با عمر،  د ما هشاـ عا حيي با أيب  ثًن عا قاؿ اإلماـ أزتد:  د 
كسلم فقوؿ: اقرؤكا القرآف،   أيب ساـ عا أيب أمامة قاؿ: شتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه

اف فـو القيامة   فإنه شافع ألهله فـو القيامة، إقرؤك الزهراكفا: ال قرة ك آؿ عمراف. فإنما تأٌب
افتاف أك  أنما فرقاف طًن صواؼ، حياجاف عا أهل ما فـو  ي  أنما  أنما  مامتا، أك

  37القيامة. ٍب قاؿ: اقرؤك ال قرة فأف أاهها بر ة كتر  ا  سرة، ك  تستطيع ا ال طلة.

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 . 15) دكف مكاف: مكت ة دندفس، دكف سمة ، ص. با ة القرآف الكرًن ُب اإلعجاز ع د الوا د الشيخلي،  
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 الباب الرابع

 سورة البقرةكلمة "ذكر" في                        

 سورة البقرةالفصل األول: اشتقاقات كلمة "ذكر" في 
اإلشتقاؽ  ما ذ ر سابقا أنه ُب علم الد لة فمقسم اإلشتقاؽ إىل أربعة أنواع كهي: 

هها  كخيتص .الُكّ ار كا شتقاؽ األ رب، كا شتقاؽ الك ًن، كا شتقاؽ األصغر، أك الصغًن
ما  "رذ " اشتقاؽ ال ا ث سيعرض لهلك .فقط األصغر الصغًن أك ا شتقاؽ بموع ال حث
 فلي: فيما الصغًن اشتقاقه نا ية
 ذ را، مه را، ذا ر ك مه ور، اذ ر،   ته ر، مه ر، مه ر، مه ر-فه ر-ذ ر

 15فوجد في ا  بعد أف قاـ ال ا ث مبا ظة مشتقات  لمة  ذ ر  ُب سورة ال قرة،
 آفات فتضما مشتقات  لمة ذ ر كُب ما فلي ُب اصتدكؿ اآلٌب:

 المشتقات نص اآلية سورة وآية رقم
 
 الصيغة

 40: 2ال قرة  1

    

          

         

        

  

 فعل أمر
-ما فعل: ذ ر

 ذ را-فه ر

     47: 2ال قرة  2
 فعل أمر 
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-ما فعل: ذ ر
 ذ را-فه ر

 63: 2ال قرة  3

           

      

     

          

 

 فعل أمر
-ما فعل: ذ ر

 م
 ذ را-ذ ر

 114: 2ال قرة  4

             

      

             

       

         

           

      

   

فعل مضارع ما 
 فعل:

-فه ر-ذ ر
 ذ را

 122: 2ال قرة  5

    

             

              

  

 فعل أمر
-ما فعل: ذ ر

 ذ را-فه ر
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 152: 2ال قرة  6

    

        
 

فعل مضارع ما 
 فعل:

-فه ر-ذ ر
 ذ را

 198: 2ال قرة  7

       

         

      

    

    

        

           

  ك  

   

 فعل أمر
-ما فعل: ذ ر

 ذ را-فه ر

 200: 2ال قرة  8

          

   

     

          

            

           

  ك 

     ك 

  

 فعل أمر
-ما فعل: ذ ر

  ك  ذ را-فه ر
اسم مصدر ما 

-ذ رفعل: 
   ذ را-فه ر
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 203: 2ال قرة  9

      

           

              

              

          

  

 فعل أمر
-ما فعل: ذ ر

 ذ را-فه ر

 221: 2ال قرة  10

        

             

           

       

              

            

               

               

          

     

      

فعل مضارع ما 
 فعل:

-فته ر-ته ر
 ته را

 231: 2ال قرة  11
          

  
 فعل أمر

-ما فعل: ذ ر
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 ذ را-فه ر

 235: 2ال قرة  12

        

           

             

    

       

       

     

فعل مضارع ما 
 فعل:

-فته ر-ته ر
 ته را
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 239: 2ال قرة  13

           

     

        

       

  

 فعل أمر

-ما فعل: ذ ر
 ذ را-فه ر

 269: 2ال قرة  14

            

             

      

       

   
فعل ماوي ما 

-فعل: ذ ر
 ذ را-فه ر

 282: 2ال قرة  15

           

             

         

   
فعل مضارع ما 

-ته ر فعل:
 ته را-فته ر
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 سورة البقرةمعانى كلمة "ذكر" في الفصل الثاني: 
 كلمة "ذكر في سورة البقرة  ىأ. معان

آفة ك  15ة  لمة  ذ ر  ُب سورة ال قرة، فوجد في ا ظ بعد أف قاـ ال ا ث مبا
  أربع معاىن كهي:

 معنى نص اآلية سورة وآية رقم

 40: 2ال قرة  1
       

                   ته ر 

 47: 2ال قرة  2
       

                  ته ر 

 63: 2ال قرة  3
                  

           ته ر 

 114: 2ال قرة  4

         

                    

                   

             

 ذ ر
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 122: 2ال قرة  5
       

                  ته ر 

 152: 2ال قرة  6
          

 ته ر

 198: 2ال قرة  7

                

       

       

                

 ذ رل

 200: 2ال قرة  8

      

        

                     

       

 ذ رل ك
 ذ ر

 203: 2ال قرة  9

         

                      

                          
 ذ رل

 221: 2ال قرة  10
                  

                درس 
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 231: 2ال قرة  11

                 

           

                     

         

                  

                   

      

 ته ر

 235: 2ال قرة  12

                

                   

       

               

                     

 ذ ر
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 239: 2ال قرة  13
         

                   ته ر 

 269: 2ال قرة  14

                  

         

       

 درس

 282: 2ال قرة  15

                        

                  

                 

                       

                    

                   

                  

                   

      

 ته ر
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 ب. التفسير عن كلمة "ذكر" في سورة البقرة

 50: 9البقرة  -
                 

)اذ ركا نعمىت الىت أنعمت عليكم  قاؿ غتاهد نعمة اهلل الىت أنعم ُب هه  اآلفة  
كؾتاهم ما  علي م في ا شتى كفي ا سول ذلك أف فجر عتم اضتجر كأنزؿ علي م اظتا كالسلول

عوف كقاؿ أبو العالية نعمته أف جعل مم م ا ن ياء كالرسل كأنزؿ علي م الكت  ع ودفة آؿ فر 
نعمته اهلل عليكم إذ جعل فيكم  قلت كهها  قوؿ موسى عليه الساـ عتم )فاقـو اذ ركا

أن ياء كجعلكم ملو ا كآتا م مامل فؤت أ دا ما العاظتٌن  فعىن ُب زمانم كقاؿ ػتمد ابا 
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ػتمد عا عكرمة أك سعيد با ج ًن عا ابا ع اس ُب قوله تعاىل  اسحن  د ىن ػتمد با أىب
أنعمت عليكم  أل بايى عمد م كعمد آبايكم ظتا  اف ؾتاهم ما فرعوف )اذ ركا نعمىت الىت 

  38كقومه.

 57: 9البقرة  -
               

كقد س ن الته ًن هبه  المعمة ُب أكؿ احملاجة ٍب أعيد  47سرة ال قرة  ُب هه  اآلفة 
أنه بعد ما ذ ر أف اإلعراض عا تدبر الكتاب كالتفقه فيه هو   هما للمماس ة الظاهرة، كهي
مبا  رمه ربه كفضله على  ًن  ما الشعوب بإفتايه الكتاب أف   فر به، ذ رهم بأنه   فلين

.رناافسفكوف  ظه ممه  حظ اضتمار حيمل أ
39  

 18: 9البقرة  -
                   

قاؿ فأقركا بهلك أنم فأاهكف ما أكتوا بقوة كمعىن قوله كإ  قه فته ُب هه  اآلفة 
عليكم أل أسقطته عليكم، فعىن اصت ل كقاؿ أبو العالية كالربيع )كاذ ركا مافيه  فقوؿ اقرءكا 

  40ماُب التوراة كاعملوا به.
 
 

                                                           
38

 .    84-83ـ ، ص. 1981-ق1401بًنكت: دار الفكر، -، اصتزء الثالث )ل مافتفسًن ابا  ثًناشتاعيل ابا  ثًن القرشي،  


39
.429ة التوفيقية، دكف سمة  ص. مصر: اظتكت -القاهرة) ألكؿ، اصتزء اتفسًن القرآف اضتكيمػتمد رشيد روا،  

.106ـ ، ص. 1981-ق1401بًنكت: دار الفكر، -، اصتزء الثالث )ل مافتفسًن ابا  ثًناشتاعيل ابا  ثًن القرشي،  40
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 005: 9البقرة  -
                   

                             

اشته  قاؿ هم  ُب هه  اآلفة )كما أظلم ؽتا ممع مسجد اهلل أف فه ر في ا   
المصارل. كقاؿ غتاهد هم المصارل  انوا فطر  وف ُب بيت اظتقدس األذل ك ديمعوف الماس 

 41أف فصلوا فيه.
 099: 9البقرة  -

                                     

كقد س ن الته ًن هبه  المعمة ُب أكؿ اضتاجة ٍب أعيدهما للمماس ة  هه  اآلفةُب  
الظاهرة، كهي أنه بعد ما ذ ر أف اإلعراض عا تدبر الكتاب كالتفقه فيه هو  فر به، ذ رهم 

مبا  رمه ربه كفضله على  ًن  ما الشعوب بافتايه الكتاب أف فكوف  ظه ممه   بأنه  فلين
رنا. حظ اضتمار حيمل أسفا

42  
 049: 9البقرة  -

        

                                                           
  .157ـ ، ص. 1981-ق1401بًنكت: دار الفكر، -، اصتزء األكؿ )ل مافتفسًن ابا  ثًناشتاعيل ابا  ثًن القرشي،  41
42

 .450ل ماف: دار اظتعرفة، دكف سمة ، ص. -، اصتزء األكؿ )الط عة الثانية؛ بًنكتتفسًن القرآف اضتكيم، ػتمد رشيد روا 
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، فأمر تعاىل به ر ، ككعد  عليه  فاذ ركين أذ ر م)فل ها قاؿ تعاىل:  ُب هه  اآلفة  
ما ذ رين ُب نفسه »أفضل جزاء كهو ذ ر  ظتا ذ ر ،  ما قاؿ تعاىل على لساف رسوله: 

   43«.ُب نفسي، كما ذ رين ُب مأل ذ رته ُب مأل اًن مم مذ رته 
 003: 9البقرة  -

                            

                 

)كاذ رك   ما هدا م  تم يه عتم على ما أنعم اهلل به علي م ما اعتدافة ُب هه  اآلفة   
 44عليه ما اعتدافة إبراهيم اطتليل عليه الساـ. كال ياف كإلرشاد إىل مشاعر اضت  على ما  اف

 900: 9البقرة  -
              

                            

آباء م أك أشد ذ ر  قاؿ ابا أىب  اًب: كركل  )فاذ ركا اهلل  ه ر مُب هه  اآلفة  
كسعيد با ج ًن  ل كعطاء با أىب رباح ُب أ د قوليهالسدل عا أنس با مالك كأىب كاي

كعكرمة ُب أ د ركافاته كغتاهد كالسدل كعطاء اطتراساىن كالربيع با أنس كاضتسا كقتادة 
كػتمد با  ع  كمقاتل ابا  ياف ؿتو ذلك، كهكها  كا  ابا جرفر عا رتاعة كاهلل أعلم. 

                                                           
43

-ق1420اصتزء األكؿ )الط عة الرابعة؛ رتعية ا ياء الرتاث اإلسامي، ،تيسر الكرًن الرزتا ُب تفسًن  اـ اظتمافع د الرزتا با ناصر السعدم ،  
.78ـ ، ص. 2000


44

.242ـ ، ص. 1981-ق1401بًنكت: دار الفكر، -، اصتزء الثالث )ل مافتفسًن ابا  ثًناشتاعيل ابا  ثًن القرشي،  
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ى كاظتقصود ممه اضتث على  ثرة اله ر اهلل عز كجل كعتها  اف انتصاب قوله أك أشد ذ را عل
   45ذ را ك أكه ما لتحقين اظتما لة ُب اطترب. التمييز تقدفر   ه ر م آباء م أك أشد

 908: 9البقرة  -
                    

                          

كقاؿ عكرمة )كاذ ركا اهلل ُب أفاـ معدكدات  فعىن التك ًن ُب أفاـ  ُب هه  اآلفة 
 46ات اهلل أ رب اهلل أ رب.التشرفن بعد الصلوات اظتكتوب

 990: 9البقرة  -
                                   

                                         

               

ُب هه  اآلفة )لعل م فته ركف  فتعظوف فيستقيموف؛ فإف اضتكم إذا مل تعرؼ فايدته  
على للعامل   فل ث أف ديل العمل به فيرت  ه كفمسا ، كإذا عرؼ علته كدليله كانط اقه 

مصلحته كمصلحة ما فعيش مع م فأجدر به أف حيفظه كفقيمه على كج ه كفستقيم عليه، 
  47  فكتفي بالعمل بصورته كإف مل تؤد إىل اظتراد ممه.

 
                                                           

45
.244ـ ، ص. 1981-ق1401بًنكت: دار الفكر، -، اصتزء الثالث )ل مافتفسًن ابا  ثًناشتاعيل ابا  ثًن القرشي،  

46
.245ـ ، ص. 1981-ق1401بًنكت: دار الفكر، -، اصتزء الثالث )ل مافتفسًن ابا  ثًناشتاعيل ابا  ثًن القرشي،  

  . 319مصر: اظتكت ة التوفيقية، دكف سمة  ص. -القاهرة) ثاىن، اصتزء التفسًن القرآف اضتكيمػتمد رشيد روا،  47
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 980: 9البقرة  -
                    

صاتكم  ما أمرًب فأدتوا ر و ع ا  فإذا أممتم فاذ ركا اهلل  أل أقيموا)ُب هه  اآلفة   
 48كسجودها كقيام ا كقعودها كاشوع ا كهجودها.

 910: 9البقرة  -
                 

     

فمتفع باظتوعظة كالته ار إ  قوله )كما فه ر إ  أكلو األل اب  أل كما ُب هه  اآلفة 
49ما له ل  كعقل فعىن به اطتطاب كمعىن الكاـ.

   

  939: 9البقرة  -
                                       

                                           

                                      

                                     

               

                                 

                                                           
48

.297ـ ، ص. 1981-ق1401كر، بًنكت: دار الف-، اصتزء الثالث )ل مافتفسًن ابا  ثًناشتاعيل ابا  ثًن القرشي،  
49

.269ـ ، ص. 1981-ق1401بًنكت: دار الفكر، -، اصتزء الثالث )ل مافتفسًن ابا  ثًناشتاعيل ابا  ثًن القرشي،  
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)فته ر إ دامها األارل  أم حيصل عتا ذ ر مبا كقع به ما اآلش اد، ُب هه  اآلفة  
كهبها قرأ آاركف فته ر بالتشدفد ما الته ار، كما قاؿ: إف ش ادهتا مع ا جتعل ا  ش ادة 

 50كالصحيح األكؿ، كاهلل أعلم.ذ ر فقد أبعد، 
  

  
 
  

 
  

  

                                                           
50

.596ـ ، ص. 1983-ق1403بًنكت: دار الفكر، -، اصتزء األكؿ )ل مافتفسًن القرآف العظيماشتاعيل ابا  ثًن القرشي،  



 

39 
 

 الباب الخامس

 الخاتمة

 الفصل األول: الخالصة

سورة بعد أف أجرفما ال حث عا ُب القرآف الكرًن ؽتا حتتوم عليه ما  لمة  ذ ر  ُب  
حبثا موجزا، قفي هها الصدد كصلما إىل اطتاصة باستخراج عدة نتاي  ما ذلك  ال قرة

 ال حث، كمها:
)  لمة  ذ ر  ُب سورة ال قرة، هي  تقاقاتش. اإل1    فه ر-فعل أمر ما فعل: ذ ر-

فعل مضارع ما فعل:     )ك  ذ را-فه ر-فعل مضارع ما فعل: ذ ر   )ك  ذ را

فعل    )ك  ذ را-فه ر-فعل أمر ما فعل: ذ ر    )ك  ذ را-فه ر-ذ ر

)ك  ذ را-فه ر-أمر ما فعل: ذ ر      ك   ذ را-فه ر-اسم مصدر ما فعل: ذ ر

(    ك  ذ را-فه ر-اسم مصدر ما فعل: ذ ر(       :فعل مضارع ما فعل

)ك  ته را-فته ر-ته ر      ك  ته را-فته ر-فعل مضارع ما فعل: ته ر(     

)ك  ذ را-فه ر-فعل مضي ما فعل: ذ ر     فته ر-فعل مضارع ما فعل: ته ر-

 ته را

ك  ذ ركهي  سورة ال قرةر  ُب ذ ىن  امع 4آفة، ك  ماؾ  15 سورة ال قرةر  ُب ذ أف  لمة  . 2
 ته ر ك درس ك ذ رل
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 الفصل الثاني: اإلقترحات

نية كالد لية، ف اإلوافة إىل آقد اتضحت لدفما ُب ال حوث السابقة أمهية الدراسة القر  
 ذلك نقدـ عدة توصيات كإرشادات سوؼ نستفيد مم ا  ما فأٌب: 

بأم إف القرآف الكرًن حيتوم على مضامٌن كػتتوفات كأسرار ديكا حتليل ا كبيانا  -
قاف علـو اللغة العربية كما إىل إت أنواع العلـو كاظتعارؼ، لهلك فليتسابن اظتسلموف

 أمه ا هو علم الد لة.
نرجو ؽتا فرفد أف فقـو بتفسًن القرآف أف فرجع إىل اجملاؿ الد يل أفضا جبان  غتاؿ  -

 علم المحو كعلم الصرؼ كعلم ال ا ة.
ج ودهم ُب  فظ مادة علم الد لة  نرجو ما اظتدرسٌن كاظتدرسات أف ف ّدلوا -

 كتطوفرها.
نرجو ما طل ة اصتامعة اإلسامية اضتكومية عاء الدفا مبكاسر عامة كطل ة قسم  -

دآهبا ااصة أف ف تموا بالعلـو اظتتعلقة بالدراسة الد لية كجيعلوها  أاللغة العربية ك 
 رجع ما اظترجع.اظت 

اء الدفا مبكاسر أف فزفد الكت  نرجو ما رييس اصتامعة اإلسامية اضتكومية ع -
لة اظتتعلقة مبادة علم الد لة.الرسا على الطل ة  تابةالد لية ُب اظتكت ة لكي فس ل 
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