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  كلمة متهيدية 

 بسم هللا الّر محن الّر حيم

احلمد هلل الذي أنزل القرآن عربيا وجعل اللغة العربية أفضل اللغات. والّصالة 

والّسالم على رسول هللا الكرمي دمحم بن عبد هللا صلّى هللا عليو وسّلم ادلبعوث بشريا ونذيرا 

 وداعيا إىل هللا إبذنو وسراجا منريا.

  فيق واذلداية حىت استطعت أن أدتمأشكر هللا عّز وجّل الذى وىبٌت التو شيئ قبل كل 

( إلستيفاء داللية )دراسة حتليلية لفظ اإلسالم يف سورة البقرةكتابة ىذه الرسالة بعنوان "

بعض الشروط ادلطلوبة للحصول على درجة سرجاان ىومانيورا يف كلية األداب واإلنسانية 

 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية. للغة العربية وأداهباابقسم 

تذة سااألستطيع أن أكتب ىذه الرسالة العلمية بدون مساعدة وىف احلقيقة ال أ

 كتابة ىذه الرسالة ولو كان بصورة بسيطة.ىف  ت يحىت انته وإشرافاهتم مع نصائح أصدقاء

ىل سادات إويف ىذه ادلناسبة ال أنسى أن أرفع شكرا جزيال و احًتاما وحتية عظيمة 

 ، منهم:الفضالء

ري اربياين منذ صغ نذيلال -موليا و ىارين مرسيايت –والدي الكرميان احملبوابن  .1

 ء اجيزيهما خري اجلز  وساعداين ىف مواصلة وإدتام دراسيت و أسأل هللا أن

 و يبارك ذلما يف أعماذلما.
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جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية و مساعديو الذين قاموا برعاية  رئيس .2

 مصاحل التعليم ومصاحل الطالب والطالبات مجيعا.

و  -، م.أغابرسها النورالدكتور  األستاذ-دب والعلوم اإلنسانية عميد كلية اآل .3

الدكتور -و ادلساعدة الثانية  -، م.أالرمحان رعبد الدكتور –مساعده األول 

 -الدكتور عبد ادلعني، م.أ –و ادلساعد الثالث  -أغ، م.ن شكرامشز  اجةاحل

 مستواىا. وارفع لتطوير ىذه الكلية و مدىو جه واقد بذل نذيالّ 

 – او سكريتريى -م.أغ  الدكتةراندا مروايت، –لغة العربية وآداهبا رئيس قسم ال .4

 القسم نفسو.ن قد أحسنا اإلدارة واخلدمة يف ذيالل -د أمحد موافق،  م.ب

األستاذ أمحد موفق، ، األوىل ةادلشرف احلاجة لطيفة سامل نداالدكتور  ةاألستاذ .5

 الرسالة ادلشرف الثاين، اّلذان قد قاما ابإلشراف على كتابة ىذه م.ب.د.

ادات النافعة حىت دتكنت ادتام ىذه منهما كثريا من التوجيهات واإلرش وتلقيت

 الرسالة.

م و أفكارىم حىت ن الفضالء اّلذين قد بذلوا علومهادلخلصو ن األساتذة وادلدرسو  .6

 اجلامعة. من تخرج الباحثي

مجيع ادلوظفني وادلوظفات اّلذين قاموا بًتبييت وخدميت أحسن خدمة منذ أن  .7

 اتصلت هبذه الكلية إىل أن خترجت فيها.
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مجيع زمالئى بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة عالء الدين اإلسالمية  .8

 دمحم مور ومشس الدين وريزال ىتاابيو ودمحم توفيقزمالء  احلكومية، خاصة إىل

 مادية و معنوية. ادلساعدةكل وقت و   التشجيع يفسماحة و الين ذين قد أعطو ال

أسأل هللا تعاىل أن جيعل ىذا العمل خالصًا لو، وأن يعني عليو، وأن ينفع بو، وأن 

 احلساب. جيعلو مأجورًا و أن يوفق اجلميع إىل يوم

  م 2015     مسات،             
       الباحث                                                  
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 11............... ....................................... فضائلها .1

 11 ........................ اإلسالم ومشتقاته يف سورة البقرةلفظ ب الرابع : البا
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 د البحثيجتر 

 
 وهيودا:    الباحث

 71011010104:   اعي رقم اجلال

 (داللية)دراسة حتليلية   بقرةىف سورة ال لفظ اإلسالم:   عوضوع الرسالة

 

بلفظ اإلسالم ومشتقاتو  ملسألة الرئيسية املتعلقةعن اىذه الرسالة ختتص ابحلديث      

ما مشتقات لفظ ( 1: )ا، ومهمشكلتنياملسألة الرئيسية إىل  باحثفقد فرع ال .يف سورة البقرة

 .املعاين اليت يفيدىا مشتقات لفظ اإلسالم يف سورة البقرةما ( 2، )اإلسالم يف سورة البقرة

يف كتابة ىذه الرسالة اجلامعية فهي: األول  وأما األغراض اليت يهدف إليها الباحث 

مشتقات لفظ اإلسالم يف سورة البقرة وكيفية  لتوضيح، والثاين علم الداللةلتوضيح معرفة 

 .اشتقاقو، والثالث لفهم املعاين احلقيقية اليت يفيدىا مشتقات لفظ اإلسالم يف سورة البقرة

 والرابع لتسوية وتصفية معىن مفهوم لفظ اإلسالم احلقيقي لدى املسلمني.

ملا يكون عليو  ث العلمي حتليالمبنهج البح باحثومن خالل البحث، استعان ال

. واملنهج املقصود يتمثل عند مجع املواد يف الطريقة املكتبية، ويتمثل مشتقات لفظ اإلسالم

 عند حتليل املواد وتنظيمها يف الطريقة االستقرائية، والطريقة القياسية، والطريقة التحليلية.
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تمثل يف ت مشتقات لفظ اإلسالم يف سورة البقرةد أفادت ىذه الرسالة العلمية أن وق

ِسْلٌم، وَأْسَلَم، وَأْسِلْم، صيغة مشتقاتو ىي ست صيغ أو مشتقات، وىي وأن . تسع آايت

ىي تتكون من ثالثة  وَسلََّم، وُمَسلََّم. وأما املعاين اليت يفيدىا مشتقات لفظ اإلسالم وُمْسِلٌم،

 والصرفية(، والداللة السياقية.أنواع الداللة وىي الداللة املعجمية، والداللة الرتكيبية )النحوية 
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 الباب األول

 مقدمة

 : اخللفية  الفصل األول

ليت ال يزيدها التقدم العلمي إال رسوخا يف االقرآن هو معجزة اإلسالم اخلالدة 

من الظلمات إىل  صلى هللا عليه وسالم ليخرج الناساإلعجاز. أنزله هللا على رسولنا دمحم 

القرآن أنزل ابللغة العربية كما ويبدو لنا بوضوح أن  1النور، ويهديهم إىل الصراط ادلستقيم.

 ورد يف كتابه العزيز "           "2 " و قال أيضا   

          "3. 

على  تنزل الكتب األخرى اليتشك فيه، أن القرآن الكرًن خيتلف عن وشلا ال 

وال كتاب تشابه  .ة وأساليبه وعباراتهماحملك هلغته ومعانيه العالية وانتظاماتيف األنبياء من قبل 

لصاحلٌن. فيه ومراجعا يف تعبدية أخروية للمؤمنٌن، ومصًنا يف معاجلة مسائل دنيوية ل به.

                                                           
1
 .9ص.  ،م( 1991رايض: منشورات العصر احلديث،  د.ط؛ ، )مباحث يف علوم القرآنن، امناع القط  

 .2:   12/ سورة يوسف 2            
 .3:  43/ سورة الزخرف   3       
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مجيع  يعقلون، ولعلللغة العربية لعلهم ن إىل سائر الناس ابهة. أنزل القرآـمتشابو  زلكمةآايت 

  أن يتككرو  ويتدبرو  ح ى صحصلو على فهمه امام الكهم.ادلسلمٌن

اما ىف تعليم هتلعب دورا فاللغة العربية  لسان عريب مبٌنب ن الكرًن أنزلآودلا كان القر 

 الة والسالم. اللغة العربيةالقرآن و تكسًن  و كذلك يف تعليم أحاديث رسول هللا عليه الص

مسلمة، ألن هذ  اللغة أداة لكهم العلوم الدينية فهما على كل مسلم و  تتضح ضرورة تعلمها

 سالمى.دلسألة ال ى ذلا عالقة ابلدين اإلعميقا، السيما ا

ومن هذا  4قال ابن جين: "اللغة هي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم".

أغراضهم. واللغة العربية رب عن بية هي أصوات يعرب هبا العأن اللغة العر التعريف، نعرف 

  .ارة معانيهاوغز  العامل بكثرة ألكاظهاميزت عن لغات ا

بيان، وجزالة الاإلسالم من مساء القرآن اكتسبت اللغة العربية قوة يف  ودلا بزغت فجر

مل عليه من ألكاظ موحية و كلمات مشرقة وتراكيب تو فخامة يف ادلعىن، مبا تش يف اللكظ

، فكلما ظهرت معان القرآن الكرًن ال تنتهي عند حد، وال تقف عند هنايةبديعة. ومعاين 

                                                           
 .134(، ص. م 2116ه/1426ن: عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزي، البن-، )د.ط؛ بًنوتاخلصائصابن جين ،   4
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لم الداللة، دراسة عكرًن هي طرائق لكهم معان القرآن الالوإحدى  5جتددت معان أخرى.

 ادلعىن. ألن فيها يُبحث

أخذ كلمة من أخرى أو أكثر ما ، وهو اشتقاق الكلمةمن حبوث علم الداللة و 

خوذ منها يف اللكظ وادلعىن وهو يتكون من أربعة أقسام: الصغًن، أسب ادلأخوذة وادلتنا

 6والكبًن، واألكرب والكبار )بضم الكاف وتشديد الباء(.

 : " The Concept of Education in Islam" ابهيف كت عطاسنقيب ال دكتوروقال ال

“Muslims around the world have certain islamic terms which they are 

on the same meaning in them, such as: iman (belief), kafir (disbeliever), 

sholat (prayer), taqwa (God-fearing), hajj (pilgrimage), saum (fasting) and so 

forth. which he calls them “Islamic basic vocabulary”. then if we go to the 

north pole and meet a muslim we will even find the equation of the meaning 

of these words. therefore if there is any change in meaning of these words, 

there will be meaning irregularities and confusion of thougths which lead to 

the collapse of faith”.7 

                                                           
 .5، ص. نكس ادلرجع  5
 ar.m.wikipedia.org/wikiاشتقاق_)لسانيات/  6
7
 .124م( ص. 1996، )كوال لمبور: the concept of education in islamسيد دمحم نقيب العطاس،   
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ىل الكالم يف أن يوجه مدار رسالته العلمية إث هذا الصدد يريد الباح انطالقا منو 

يف  سالماإل ًن بكتابة هذا البحث العلمي للكظأسرار القرآن الكر دراسة داللية لكشف بعض 

الكرًن  ومعناها اللكظي. ألن معىن كلمة يف القرآن قرآن الكرًن من جهة اشتقاق الكلماتال

. ويقدم هذا البحث يف سورة البقرة لكظ اإلسالم ، وخيتص الباحث ابلبحث عنغتهواسع ص

 لفظ اإلسالم يف سورة البقرة )دراسة حتليلة داللية(". حتت ادلوضوع: "

 ثاين: املشكلةالفصل ال

هذ   تكون كي مشكلتٌن رئيستٌناخللكية السابقة يستطيع الباحث أن يرسم  فمن

 :ا فيما يلي مجزائهأيقدم الباحث و  ، على النحو التايل:حبثاً علميا كامال الرسالة

 لكظ اإلسالم يف سورة البقرة ؟ تمشتقاما  .1

 يف سورة البقرة ؟ لكظ اإلسالممشتقات كيدها اليت ت عاينادلما  .2

 

 توضيح معاىن املوضوع: الفصل الثالث

دف الذي يرمي إليه الباحث، القراء الكرام عن اذل به نصرفلئال يكون هناك ما ي

ورد ما ميكن أن يكون من مكهوم ادلوضوع، كلمة فكلمة ح ى يتشكل فمن اجلدير هبا أن ي
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بعد ذلك مبكهوم جامع  ح حوله إطار البحث، فيأيت الباحثمكهوم متكامل يرتاو  فيما بعد

 لشمول الرسالة، وذلك كما أييت:

احلامل ادلادي وادلقابل احلسي ادلنطوق للمعىن الذي هو فكرة ذهنية رلرد ، اللكظ هو  .1

 8مييز  أنه منطوق.وأهم ما 

 ما وهو مبعىن الدخول يف السلم وهوإسال –يسلم  –اإلسالم : لغة مصدر من أسلم  .2

أن يسلم كل واحد منهما أن يناله من أمل صاحبه، ومصدر أسلمُت الشيء إىل فالن 

إذا أخرجَته إليه ومنه السلم من البيع. واصطالاحا الدين الذي جاء به دمحم بن عبد 

لسماوية. ويف من ادلسلمون أبنه الشريعة اليت ختم هللا هبا الرساالت اهللا، والذي يؤ 

هللا وال تشرك به شيئا  ن تعبدأّرف اإلسالم: النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عهريرة أن  حديث أيب

)روا  مسلم،  الة ادلكتوبة وتؤيت الزكاة ادلكروضة وتصوم رمضان وحتج البيتوتقيم الص

6391).9 

                                                           
.211م(، ص. 1991، اجلزء األول، )د.ط؛ ادلغرب: وزارة األوقاف، النكت يف تكسًن كتاي سبويهاألعلم الشنتمري،   8

  
 .241هـ(، ص. 512لبنان: دار ادلعرفة،  -، ) د.ط؛ بًنوتريب القرآنادلكردات يف غم احُلسٌن بن دمحم، أيب القاس 9 
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ورة وهي الس 11،األولالواقعة يف اجلزء  دنيةن ادلآالقر  سورحدى إسورة البقرة :  .3

 ،آل عمران سورةو كاحتة ة، وتقع متوسطة بٌن سورة الآي 286تتكون من و  ،الثانية

 نصران على القوم الكافرين."فا :" سلتومة بقولهآملتعاىل : " مبدوءة بقوله

 11و دراسة مبعىن "قراءة". درسا، -يدرس -مصدر من فعل درسالدراسة :  .4

ايء النسبة والتاء ادلربوطة وهي مبعىن مأخوذة من كلمة "داللة" بزايدة  الداللية : .5

 12دراسة ادلعىن أي الكرع من علوم اللغة اليت تتناول نظرية ادلعىن.

والدراسة الداللية : هي الدراسة اليت تتناول ادلعىن ابلشرح والتكسًن، وتـهتم مبسائل 

وقضاايها، ويدخل فيها كل رمز يؤدي معىن سواء أكان الرمز لغواي أم غًن الداللة 

وهي ذلك الكرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها يف الرمز ح ى يكون  13لغوي.

 14قادرا على محل ادلعىن.

 

 
                                                           

 .376(، ص. م1988ه/1418، اجمللى الثاىن، ) بًنت: دار القرآن الكرًن، صوفوة التكاسًندمحم على الصابوان،   11
 ، )جدة: مطبعة اجلرمٌن(، دون سنة ادلعجم ادلكصل ىف اإلعراباهر يونس، ظاخلطيب   11 

 .11م( ص. 1982يت: مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، )د.ط؛ الكو  علم الداللة،، رر عماتأمحد سل  12

13
 .9م(، ص. 2115)د.ط؛ مصر: دار النشر للجامعات،  التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة،زلمود عكاشة،   

 .11، ص. ادلرجع السابقأمحد سلتار عمر،   14
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 : الدراسة عن املراجع األساسيةالفصل الرابع

زايرة فحصية إىل مكتبة أن يزور  قدم الباحث هذ ادلوضوع فقد سبق لهيقبل أن 

تصكح يو ادلكسرون ف لغويوناليت أنتجها الطلع على ما فيها من الكتب و ادلراجع ياجلامعة ل

أن هناك عددا من كتب  من زلتوايت و مشول فوجد البحث ما يتعلق مبوضوع الباحث

 ن ما جاءعفضال  من شرح وبيان بسيطاذا ادلوضوع حبثا و التكسًن اليت تبحث ه داللةال

 ختالفات.اإل من فيها

 من الكتب الداللية هيملها الباحث يف حبث هذ  الرسالة تعساالكتب ال ى و 

والكتب التكسًنية. ومن كتب علم الداللة هي علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب 

 .رللدكتور هادي نـهر، وعلم الداللة العريب للدكتور فايز الداية وعلم الداللة ألمحد سلتار عم

حملمد علي الصابوين  صكوة التكاسًن يهو  ثاللة كتب الباحث ستعٌنوأما من كتب التكسًن في

 .مصطكى ادلراغي وتكسًن سورة البقرة ألمًن عبد العزيز تكسًن ادلراغي ألمحدو 

 : منهج البحثالفصل اخلامس

ليسًن عليه عند  ينتهجهمنهج  تباكلكل  أن يكون  ه ال بدنأكما هو معروف لدينا 

 . البحث العلمي موضوع من موضوعات القيام بدراسة
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فإن الباحث عند قيامه بعملية البحث والدراسة، ينتهج مناهج يرجع أمهها إىل لذا، 

 .مرحلتٌن: مرحلة مجع ادلواد، ومرحلة تنظيم ادلواد وحتليلها

  مرحلة مجع ادلواد .1

الكتب وادلقاالت  طريقة ادلكتبية بوسائل قراءةال ستعمل الباحثييف هذ  ادلرحلة، 

طالعها مطالعة عميقة للحصول على نتيجة يمث  يف ادلكتبة ادلتنوعة ادلتعلقة هبذا البحث

 اتمة.

 مرحلة تنظيم ادلواد وحتليلها. 2

 بعد ذلك بتنظيمها و تبويبها،  مو قيد ادلطلوبة اادلو  مع الباحثجيبعد أن 

 حتليال علميا حول هذا ادلوضوع. ابتحليله م الباحثيقو وبعد ذلك 

 الطرق اآلتية: ستخدم الباحثيو يف حتليل ادلواد  

تقدًن خالصة البحث من األمور العامة إىل األمور وهي الطريقة اإلستقرائية،  .1

 اخلاصة.
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تقدًن خالصة البحث من األمور اخلاصة إىل األمور وهي الطريقة القياسية،  .2

 العامة.

 

 البحث وفوائدهسادس: أغراض الفصل ال

ا الباحث فيما سبق، فاألغراض اليت يستهدفها ماليت يطرحه ادلشكلتٌنابلنظر إىل  

 الباحث فيما يلي:

 دلعرفة علم الداللة معرفة عميقة وصحيحة. -

 .وكيكية استقاقها لكظ اإلسالم يف سورة البقرة اتقتشدلعرفة م -

 يف سورة البقرة.ـها ومشتقاتلكهم ادلعاين احلقيقية اليت يكيدها لكظ اإلسالم  -

 كوائد من كتابة هذ  الرسالة فهي:الوأما 

 للباحث، زايدة ادلعرفة والكهم على اشتقاق لكظ اإلسالم يف رلال علم الداللة. -

 للقارئٌن وطالب اللغة العربية: -

 .وفهمه اشتقاق لكظ اإلسالم يف سورة البقرةيف معرفة  مسادعتهم -1

 اإلسالم احلقيقي لدى ادلسلمٌن.لتسوية وتصكية مكهوم معىن لكظ  -2
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أن يكون هذا البحث مصدر الككر ومرجعا دلن يريد أن يتعلم معىن لكظ  -3

 اإلسالم يف سورة البقرة.

جلامعة امكتبة أن يزيد عدد الرسائل العلمية يف أن يتمكن هذا البحث من للجامعة:  -

 عالء الدين مبكاسر. 
 

 : مضمون الرسالة ابإلمجالالفصل السابع

فالباب   ل.و بواب ويف كل ابب منها عدد من الكصأ ةالرسالة تتكون من مخسهذ  

ىف الكصل الثاىن،  ةاخللكية ىف الكصل االول، ادلشكل عن األول خيتص مبقدمة، البحث

سية ىف الكصل الرابع، ادلراجع األسا عن توضيح معاىن ادلوضوع ىف الكصل الثالث، دراسة

مضمون و  البحث وفوائد  ىف الكصل السادس، غراضىف الكصل اخلامس، أ بحثهج الامن

 .سابعىف الكصل ال الرسالة ابإلمجال

ثالثة اىل  حثابقد أوصل الو ، علم الداللة حملة يعىن مبوضوعفو أما الباب الثاىن،          

أنواع الداللة أو و  ىف الكصل االول،التعريف بعلم الداللة  ايف كل فصل منه ، فأوضحولفص

 ، واالشتقاق يف فصل الثالث.الكصل الثاينيف  ادلعىن
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 إىل حثابال ، وأوصلالبقرةنظرة عامة عن سورة  لباب الثالث خيتص ابحلديث عنوا         

كصل ال ىف وسبب تسميتها بقرةسورة اليف كل فصل منها تعريف  ، فأوضحثالثة فصول

 مضموهنا وفضائلها، و ىف الكصل الثاىن مناسبة سورة البقرة بسورة الكاحتة وآل عمرانو  االول،

 .يف الكصل الثالث

، يف سورة البقرة ومشتقاته لكظ اإلسالمأما الباب الرابع، فيقتصر على احلديث عن          

يف اإلسالم  لكظاشتقاق ا دث يف كل فصل منهصح، حيث ثالثة فصول ىلإ حثابأوصل الو 

 كيدهااليت ت عاينادلالبقرة يف فصل الثاين، و اإلسالم ومشتقاته يف سورة الكصل األول، و 

 .ثالثىف الكصل الها لكظ اإلسالم في مشتقات

فصلٌن متتابعٌن، إىل  حثابأوصل ال ة، وضوع اخلااموأما الباب اخلامس، فيعىن مبو          

 ول، مث ادلقرتحات ىف الكصل الثاىن.فصل منهما اخلالصات ىف الكصل األ يف كل حيث قدم
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 الباب الثاين

 حملة علم الداللة

 علم الداللةبتعريف الالفصل األول: 

 تعريفه . أ

،  -الداللة )بفتح الدال، وكسرىا، وضمها، والفتح أفصح( من: َدلَّ  َيُدلُّ

ويقال: دلّو على الصراط ادلستقيم: أرشده إليو، وسّدده ضلوه، وىداه، فادلعٌت اللغوي 

والـهداية، والتسديد، أو التوجيو ضلو الشيء.  للداللة يوحي عند القدامي ابإلرشاد،

أي: ادلعٌت ادلراد من الكلمة اللغوية أو الذي حتملو   والداللة أعّم من اإلرشاد والـهداية،

  ٔكلمة فال داللة للرمز اللغوي من غَت أن يكون قادرا ادلعٌت.

اللغوايت أو وقال دمحم علي اخلويل أبّن علم الداللة ىو أحد فروع علم اللغة أو 

اللسانيات. وىو من أىم ىذه الفروع وأعقدىا وأمتعها يف آن واحد. فهو ىام ألنو 

قد ألنو اقتحامو, على ما فيو ىو معيبحث يف ادلعٌت الذي ىو الوظيفة الرئيسية للغة. و 

                                                           
 ٕٚٗٔ، )الطبعة األوىل؛ األردن: دار األمل للنشر والتوزيع، علم الداللة التطبيقي يف الًتاث العريبالدكتور ىادي هنر،  ٔ

  .ٖٕم(، ص.  ٕٚٓٓىـ/



 

21 
 

علم الداللة ىو أحد فروع علم اللغة. وعلم تعقيد، يعطي الباحث متعة ذىنية راقية. 

ينقسم إىل فرعُت رئيسُت علا  -لغوايت أو اللسانيات كما يدعوه البعضأي ال -اللغة 

علم اللغة النظري وعلم اللغة التطبيقي. علم اللغة النظري يشمل علم النحو وعلم 

الصرف وعلم األصوات أو الصوتيات وعلم اتريخ اللغة وعلم الداللة. أما علم اللغة 

للغوية وعلم ادلعاجم والًتمجة وعلم اللغة التطبيقي فيشمل تعليم اللغات واالختبارات ا

 ٕالنفسي وعلم اللغة االحتماعي.

يف اللغة اإلصللزية أشهرىا اآلن كلمة  وأطلقت على علم الداللة عدة مصطلحات

"semanticsو علم يسمونم علم الداللة و بعضه ما يف اللغة العربية فبعضهم يسمونو". أ

فرع من فروع  األخَتجلمع والقول: علم ادلعاين ا ن استخدام صيغةادلعٌت )ولكن أرقُّ م

ذا من الكلمة اإلصللزية أو عليو اسم "السيمانتيك" أخ ونهم يطلقالبالغة(، وبعض

 ٖالفرنسية.

 

                                                           
  ٕٔم(، ص.  ٕٔٓٓىـ/  ٜٔٗٔ، )د.ط؛ األردن: دار الفالح، علم الداللةدمحم علي اخلويل،  ٕ
 ٔٔم(، ص.  ٕٜٛٔ)د.ط؛ الكويت: مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، ، علم الداللةأمحد سلتار عمر،   ٖ
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 موضوع علم الداللة  . ب

يستلزم التعريف األخَت أن يكون موضوع علم الداللة أي شيء أو كل شيء 

الطريق وقد  أو الرموز قد تكون عالمات يفمات يقوم بدور العالمة أو الرمز. ىذه العال

بارة أخرى قد ابلرأس كما قد تكون كلمات أو مجال. وبع ةإيـماءابليد أو  ةتكون إشار 

  ٗحتمل ادلعٌت، كما قد تكون عالمات أو رموزا لغوية. لغوية غَت تكون عالمات أو رموزا

عاين الكلمات كان مقصورا على دراسة مة يف أول األمر اترؼلية و وكانت الدراس

نه  بدون وتغيَت ىذه ادلعاين على فًتات سلتلفة من الزمن، وظلت الدراسة على ىذا ادل

 -ٚ٘ٛٔ) Ferdinand de Saussureفَتدينان دي السوسور  ذكر التغيَت حىت غليئ

الذي فرق بُت النوعُت من الدراسات اللغوية: دراسات اترؼلية و  ( العامل اللغوئٖٜٔ

إلطالقها  sociologiesق ىذا ادلبدأ على علم الداللة، واقًتح كلمة أخرى وصفية. وطب

على علم الداللة الوصفي أي وظيفتو دراسة استعمال ووظائف الرموز والكلمات يف 

                                                           
 .ٛم(، ص.  ٜٜٚٔ، )د.ط؛ سورااباي: جامعة سونن أمبيل، مذكرة علم الداللةدمحم غفران زين العامل،   ٗ
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غمار احلياة العادية يف اجملتمع يف فًتة زلددة من الزمن بدون نظر إىل اترؼلها أو اتريخ 

  ٘استعماذلا القدًن.

وحيث كان مسلما أن النشاط الكالمي ذا الداللة الكاملة ال يتكون من 

مفردات فحسب وإظلا من أحداث كالمية أو امتدادات نطقية تكون مجال تتحدد معادلها 

مسلما فإن علم ادلعاين ال يقف فقد عند  أو وفقات أو ضلو ذلك، حيث كانبسكتات 

 وحدات يبٍت منها ادلتكلمون كالمهم، معاين الكلمات ادلفردة، ألن الكلمات ما ىي إال

  ٙوال ؽلكن اعتبار كل منها حداث كالميا مستقال قائما بذاتو.

  الفصل الثاين: أنواع الداللة أو املعىن

إن دراسة العالقة بُت اللفظ وادلعٌت من داللة األول على ادلسمى قد ىّيأت للعلماء 

هم العلمية أو ادلعرفية ادلختلفة، وأن ب اجتاىول فيو أنواع الداللة حبسالعرب ميداان رحبا تنا

العلماء العرب القدامي على اختالف مشاربـهم ادلعرفية، ومناىجهم العلمية قد أكدوا أن 

حكم  ةخالفمـحكم ادلعاين عندىم  للمعاين أنواع تتصل حبكمها، وترتبط بداللتها، ألن

                                                           
 ٛ، ص. نفس ادلرجع  ٘
 .ٕٗ، ص. ادلرجع السابقأمحد سلتار عمر،   ٙ
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َت نـهاية، وأمساء ادلعاين مقصورة األلفاظ؛ ألن ادلعاين مبسوطة إىل غَت غاية وشلتدة إىل غ

 ٚزلّصلة زلدودة.

، وادلفسرين واألدابء العرب القدامىالداللة عند اللغويُت والبالغيُت  تشعبت أنواع

وقد مّسوا بعض ىذه األنواع أبمساء ومصطلحات سلصوصة، وحلظوا بعضها من غَت أن 

هم أنواع الداللة كثرت عليلدالليُت ادلعاصرين الذي  يصطلحوا عليو كما ىو احلال عند ا

 يت:. ومن أىم ما ُعرف يف تراث األقدمُت من ىذه األنواع نذكر اآلصطلحاتوم

 الداللة ادلعجمية  -
 (يةوالصرف يةالداللة الًتكيبية )النحو  -
 الداللة السياقية. -

 
 الداللة املعجمية: .1

ادلعٍت الذي نستقيو من ادلعجمات وؽلثل ادلعٌت الوضعي األصلي  وادلراد هبا ىو

للفظ والذي ُسـّمي ادلعٌت ادلركزي. وقد قال هبذه الداللة العلماء القدامى منذ بداية 

البحث اللغوي عندىم، وبنوا أغلب معاجهم يف ضوئها مث صارت ىذه الداللة نظرية 

عليها نظرية "مساواة معٌت الكلمة خاصة من نظرايت ادلعٌت عند احملدثُت، أطلقوا 
                                                           

 .ٕٗٔ، ص. السابقادلرجع األستاذ الدكتور ىادي هنر،   ٚ
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( فمعٌت الكلمة عند أصحاب ىذه Denotational Theory of Meaningمبدلوذلا" )

النظرية ىو الشيء الذي تشَت إليو يف واقع احلال وكما ىو يف العامل اخلارجي، وبـهذا 

، نراه ادلفهوم نعود إىل النشأة األوىل للغات حُت كانت الكلمة ذات مدلول فعلي، واقعي

ضلو: رز، ابدية، صحراء، دتر، طللة، مجل، وغَت ذلك  ة كلمات،وضلسو يف حياتنا كدالل

 ٛذات العالقة الثابتة مبدلوالتـها. اليت من الكلمات

 لة الرتكبية )النحوية والصرفية(:الدال .2

األول، الداللة النحوية أي أن الكلمة تكتسب حتديدا وتربز جزءا من احلياة 

ًتكيب اإلسنادي وعالقتو وي معُت يف الفكرية عندما حتل يف موقع ضلاالجتماعية وال

: الفاعلية، ادلفعولية، احلالية، النعتية، اإلضافة، التمييز، الظرفية، فمثال: "خاطبت الوظيفية

ّحان" يف موقع ادلفعول الطّحاَن يف شأن حتسُت عملو وزايدة مقدار إنتاجو". فكلمة "ط

موقع احملاسبة وادلسؤولية. وىناك من ػلاسبها أو ىي جهة من العالقة االجتماعية  بو تربز

 ٜيسأذلا.

                                                           
 .ٕٚٔص. نفس ادلرجع،  ٛ
م(، ص. ٜٜٙٔىـ/  ٚٔٗٔلبنان: دار الفكر ادلعاصر،  -، )الطبعة الثانية؛ بَتوتةعلم الداللة العربيالدكتور فايز الداية،   ٜ

ٕٔ . 
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الثاين، الداللة الصرفية وىي الداللة اليت تستمد عن طريق صيغ األلفاظ وأبنيتها، 

ودراسة الًتكيب الصريف ألّي لفظ يؤدي إىل بيان ادلعٌت ووضوحو. فقد اىتّم القدماء 

هم ابن جٍت الذي قال: "اعلم أن ىذا موضع شريف لطيف، وقد نّبو هذه الداللة ومنبـ

جٍت بُت عليو اخلليل وسيبويو وتلّقتو اجلماعة ابلقبول واالعًتاف بصحتو". ويربط ابن 

، ويرى أن التصريف إظلا ىو معرفة أنفس الكلمة والنحو ىو النحو والصرف ربطا وثيقا

قلت قام بكر ورأيت بكرا ومررت ببكر فإنك  معرفة أحوالو ادلتنقلة، " أال ترى أنك إذا

  إظلا خالفت بُت حركات حروف اإلعراب الختالف العامل ومل تعرض لباقي الكلمة، وإذا

ينبغي أن التصريف، و من أراد معرفة النحو كان كذلك فقد كان من الواجب أن يتعرف 

 يكون أصال دلعرفة حالة متنقلة".

الذي تؤديو الكلمة، فصيغ َت ادلعٌت الداليل غدي التغَت يف بنية الكلمة إىل تويؤ 

ى ىذه األفعال ادلاضي وادلضارع واألمر تدل على احلدث وزمنو، وكل زايدة عل األفعال:

يؤدي إىل زايدة ادلعٌت، وحروف الزايدة اليت محعتها مجلة "سألتمونيها" إذا أضيف بعضها 

و "فعل" إذا زيدت دة، ضلإىل بنية الكلمة خُترجو إىل عدة دالالت حسب حروف الزاي
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زايدة إىل كل زايدة تؤدي ، جعلت اذلمزة ادلعٌت ؼلتلف، و -لأفع -اذلمزة عليها فصار 

 ادلعٌت. 

ابلفاعلُت بعد، مثال:  حبسب أوزاهنا احلدث والزمن وتتعلق فاألفعال حتدد

)طحن، يطحن، سيطحن، اطحن( و)طّحان( دالة على اسم الفاعل بصيغة ادلبالغة 

إىل حتديد احلرفة، و)ادلطحون( اسم ادلفعول للشيء ادلطحون، و)الطاحونة ادلتأدية 

 اتهدور ابدلاء. وخصص بعض الصيغ داللوالطّحانة( تداّلن على آالت الطحن اليت ت

على أجزاء من اجلسم ترتبط بوظيفة التحويل من خشن إىل انعم، فـ )الطواحن( كما 

  ٓٔنسان وغَته على التشبيو.العرب: األضراس كلها من اإليقول صاحب لسان 

 

 الداللة السياقية .3

                                                           
 .ٕٔص.  نفس ادلرجع،  ٓٔ
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الداللة السياقية ىي ما يكون قد طرأ على الكلمة من تطور داليل حبسب 

القوانُت اليت ترصد حركة ألفاظ والدالالت يف الزمان ادلتتابع بُت العصور ويف اجملاالت 

  ٔٔ.فنية، فالكلمة تكتسب أبعادا جديدةادلختلفة من علمية واجتماعية و 

ن السياق ػلدد داللة على وجو الدقة وبوساطتو تتجاوز كلمات اللغة حدودىا إ

الداللية ادلعجمية ادلألوفة لتفرز دالالت جديدة، قد تكون رلازية، أو إضافية، أو نفسية، 

ىا بعض احملدثُت مبسّميات أو إػلائية، أو اجتماعية، أو غَت ذلك من الدالالت اليت مسّا

 ٕٔآخرون مبصطلحات معينة. أو اصطلح عليها خاصة

 ضلو :

كلمة "سبق" معناه تقدم يف السَت. قولو تعاىل )         سورة )

ينقلب إىل ادلعٌت  قد ستماع الوحي. لكنو، يعٍت ادلالئكة تسبق اجلن ابٗت/النازعا
سياق الكالم. مثل قولو تعاىل )األخر اعتمادا على             مبعٌت )

 الوجوب.
 ىن:اعأي الطريق وقد ترد مب "سبيلوكلمة "

                                                           
 ٕٕص. نفس ادلرجع،   ٔٔ
 .ٖٕٙ، ص.ادلرجع السابقالدكتور ىادي هنر،   ٕٔ
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 السنة، قولو تعاىل ) -     /سورة يوسف )ٔٓٛ. 

السبب أو الوصلة، قولو تعاىل ) -              سورة )

 .ٕٚالفرقان/
الضيف ادلنقطع بو، قولو تعاىل: ) -    ) /وقيل ابن ٚٚٔسورة البقرة ،

 سبيل: ادلسافر البعيد عن منزلو.
احلجة، قولو تعاىل: ) -             /سورة النساء )ٜٓ. 

 ادلخرج، قولو تعاىل: ) -     /سورة عبس )ٕٓ. 

اإلمث وادلعصية، قولو تعاىل: ) -            سورة )

 ٖٔ.ٜٔالتوبة/

 الفصل الثالث: االشتقاق

االشتقاق يف اللغة ىو أْخذ ِشقِّ الشيء وىو نصفو، وىو األخذ يف الكالم ويف 

اخلصومة. أما يف االصطالح فهو: نزع لفظ من آخر بشرط تناسبهما معًٌت وتركيبا، 

 ٗٔبينهما يف ادلعٌت واختالف يف الصيغة.وتغايرعلا، وىو أخذ كلمة من أخرى مع تناسب 

                                                           
 .ٖٕٛ -ٖٕٚ، ص. ادلرجعنفس   ٖٔ
، )الطبعة الثالثة؛ القاىرة: مكتبة دار الًتاث، د.س(، هر يف علوم اللغة وأنواعهاظادلجالل الدين عبد الرمحن السيوطي،   ٗٔ

 .ٖٙٗص. 
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 وحصر العلماء االشتقاق يف أربعة أنواع وىي:

، وىو أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معٌت ومادة الصغري أو األصغراالشتقاق  .1

ألصل بزايدة مفيدة ألجلها اختالف أصلية وىيئة تركيب ذلا، ليدل ابلثانية على معٌت ا

 ِ٘ٔلم، وَحِذٌر من: َحِذَر.أو ىيئة، كالعامل من: ع حروف

واالشتقاق الصغَت ىو األكثر تداوال يف الكتب وادلصنفات الصرفية، وفيو صلد 

)ادلصدر( ورلموعة من ادلشتقات اليت تتشعب منو بزايدات منها تكرار أحد حروف 

أو بزايدة حرف من رلموعة )سألتمونيها( فيكون لدينا:  -الثالثي غالبا -األصل

ادلضارع، األمر(، واسم الفاعل، واالسم ادلفعول، والصفة ادلشبة وامسا الفعل )ادلاضي، 

الزمان وادلكان، واسم اآللة، واسم التفضيل، ولكل أحكام وطرائق يف الصنع إال أن 

القاعدة الرئيسية ىي ثبات األصل )حروف ادلصدر( واحلفاظ على ترتيبها رغم تداخل 

انظر، انظرة، نظّار/ منظور/نظَت،  -ينظر -حروف الزايدة بُت األصل )نظر: نظر

يف  مشًتكو  على معاىن سلتلفة  -الصيغ-مع العناصرمنظر/منظار( ويف ىذا الضرب جت

 ٙٔ.األصول

                                                           
 .ٜٛ٘ص.  ادلرجع السابق،الدكتور ىادي هنر،   ٘ٔ
 .ٖٖٕص. ادلرجع السابق، الدكتور فايز الداية،   ٙٔ
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أبنو أخذ كلمة من كلمة مع تناسبهما يف ادلعٌت ، وقد عرّفو العلماء االشتقاق الكبري .2

ويئس، واحللم واتفاقهما يف احلروف األصلية دون ترتيبها، مثل: محد ومدح، وأيس 

  واحلمل، ودىد وىدد.

 
، وىو عقد تقاليب الكلمة على معٌت واحد، كما ذىب إليو ابن االشتقاق األكرب .3

ن تقاليبها الستة على معٌت اخلفة والسرعة، ضلو القول وقال إ يف مادة )ق و ل(  جٍت

منها  والولق والوقل واللوق واللقو، وكما ذكر صاحب احملرر يف مادة الكلمة أّن مخسة

موضوعة دلعٌت الشدة والقوة وىي: الكلم والكمل وادلكل وادللك والسادس مهمل وىو 

 اللمك.

 
وىو أيضا: أخذ لفظة من أخرى مع تناسبهما يف ادلعٌت واحتادعلا يف أغلب 

ي من احلروف من سلرج أو سلرجُت متقاربُت مثل: نعق قِّ بَـ تَـ مُ ـاحلروف، مع كون ال

 ٚٔلم، ويطلق على ىذا النوع أحياان اإلبدال اللغوي.ونـهق، وىنت وىتل، وثلب وث

 

                                                           
 .ٕٓٔىـ(، ص. ٖٛٛٔ، )الطبعة الثالثة؛ بَتوت:  دار العلم للماليُت، يف فقو اللغة دراسةصبحي الصاحل،   ٚٔ
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أكثر مع تناسب ادلأخوذ وادلأخوذ أخذ الكلمة من كلمتُت ف، وىو ارب  االشتقاق الك   .4

منو يف اللفظ وادلعٌت مثل: عبشمي وعبدري يف عبد الشمس وعبد الدار، وبسمل 

 ٛٔابلنحت.وسبحل قال بسم هللا وسبحان هللا، وكثَت من العلماء يسّميو 

الذي  ويقتصر الباحث حبثو يف إطار االشتقاق الصغَت أو األصغر للفظ "اإلسالم"

 آن الكرًن.وؼلصو يف سورة البقرة من القر  ىو مشتاق من كلمة "َسِلَم"،

                                                           
 نفس ادلرجع، نفس ادلكان.  ٛٔ
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 لثالباب الثا  

 نظرة عام عن سورة البقرة

 تسميتها وسببالفصل األول: تعريف سورة البقرة 

سورة البقرة أطول سورة يف القران الكرمي، فقد استغرقت جزئني و نصف جزء وعدد         

 أية وعدد  642اجزاء القران كلو ثالثون جزءا, وىي اول سورة نزلت ابدلدينة وعدد أايهتا 

 6كلمة.   2666

ىذه السورة مجيعها مدنية ابإلمجاع وال خالف إبستثناء قولو تعاىل "واتقوا يوما         

   6.زلت يوم النحر يف حجة الوداع دبيناءفإن ىذه األية أخر ما ن ترجعون فيو إىل هللا"

احياء لذكر تلك  ىذه السورة الكرمية سورة البقرةقال دمحم علي الصابوين: مسعت         

من بين إسرائيل ومل  يف زمن موسى الكليم حيث قتل شخص دلعجزة الباىرة, اليت ظهرتا

 أوحى هللا تعاىل إليو أبمرىم بذبحيعرفوا قاتلو, فعرضوا األمر على موسى لعلو يعرف القاتل. ف

بقرة وأن يضربوا ادليت جبزء منها فيحي إبذن هللا وخيربىم عن القاتل وتكون برىاان على قدرة 
                                                           

دون مكان: اذليئة ادلصرية ، )الطبعة الثالثة؛ اجلزء األول ،سورة ومقاصدىا يف القران الكرمي أىداف كل و،نعبد هللا دمحم شحا  6
 66ص.م(،  6425، العامة للكتاب
 36ص.، (م 6541، دار الفرقان بريوت:)الطبعة األوىل؛ ، تفسري سورة البقرة، أمري عبد العزيز  6
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 37-23ظ ىذه القصة يف أية . نستطيع أن نالح3جل وعال يف احياء اخللق بعد ادلوتهللا 

 من سورة البقرة.  

   بسورة الفاحتة وسورة آل عمرانمناسبة سورة البقرة الفصل الثاين: 

بني سورة الفاربة و سورة البقرة وسورة ال عمران أراد أن  عالقةقبل أن يعرض الباحث        

 يقدم تعريف ادلناسبة.

         7ادلناسبة يف اللغة: ادلقاربة, يقال فالن يناسب فالان أي يقرب منو.       

ية الواحدة و رتباط بني اجلملة و اجلملة يف األاالالبحث وجو  يف ىذا وادلراد ابدلناسبة    

 1تعددة أو بني السورة و السورة.األايت ادلبني 

التأويل و التفسري أو دقة الفهم.  ايت تساعد يف ربسنيإن معرفة ادلناسبة بني اآل

وقال الزركشي:"وفائدتو جعل أجزاء الكالم بعضها أخذ أبعناق بعض, فيقوي بذلك 

 2االرتباط, ويصري حالو حال البناء احملكم ادلتالئم األجزاء".

                                                           
 .33ص.، (م 6546، دار القران الكرمي بريوت:د.ط؛ )، اجمللد األول، صفوة التفاسريدمحم علي الصابون،   3
 .53ص.، (م 6551، )د.ط؛ رايض، منشورات العصر احلديث، مباحث يف علوم القران، القطان مناع  7
 .54نفس ادلرجع، ص.   1
 .54نفس ادلرجع، ص.  2
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ادلناسبة بني سورة و سورٌب: الفاربة و آل عمران فيجد الباحث نوعني بعد مالحظة       

منها: ادلناسبة بني أؤاخر سورة الفاربة و أوائل سورة البقرة وبني سورة البقرة و سورة أل 

 عمران كما أيتى:

 سورة الفاربة و أوائل سورة البقرة. . ادلناسبة بني آخر6

يف سورة  سورة الفاربة و بني بداية األية األوىل الفقرانتبو الباحث حلو بني آخر       

يف سورة الفاربة بقول هللا تعاىل معلما لنا:" اىدان الصراط  األخريةالفقر أ البقرة. تبد

( ذلك الكتاب ال ريب فيو ىدى 6ادلستقيم" وتبدأ سورة البقرة بقول هللا تعاىل:"امل)

قني( فبعد أن علمنا هللا تعاىل أن للمتقني". الحظ الصلة بني )إىدان( و بني )ىدى للمت

 3نطلب اذلداية منو إىل الصراط ادلستقيم عرفنا أن ىذا القرآن ىو زلل اذلدى.

 وىكذا جند الصلة على أقواىا بني خامتة الفاربة و بداية سورة البقرة.  

 . مناسبتها لسورة الفاربة وسورة آل عمران6

 أ. بني سورة الفاربة و سورة البقرة.    

 إليها يف دين  واإللتجاء  ابلربوبية  االقرار الفاربة  قال بعض األئمة : تضمنت سورة        

                                                           
 .16 ص.، (م6545ه /6315اجمللداألول، )الطبعة الرابعة؛ دون مكان: دار السالم،األساس يف التفسري، سعيد حوى،   3
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اإلسالم, والصيانة عن دين اليهود و النصارى وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين وال  

 4عمران مكملة دلقصودىا.

 ب. ادلناسبةبني سورة البقرة وسورة آل عمران.   

رضا يف كتابو :تفسري القران الكرمي" يقدم ادلناسبة أو اإلتصال بني قال األستاذ رشيد       

  5سورة البقرة و آل عمران و يقوم ابخلالصة فيما أيٌب:

 ا(  أن كال منهما بدئ بذكر الكتاب و شأن الناس يف اإلىتداء بو   

 (  أن كال منهما قد حاج أىل الكتاب ولكن األول أفاضت يف زلاجة اليهود واختصرت6  

 يف زلاجة النصارى و الثانية ابلعكس.

(  ما يف سورة البقرة من التذكري خبلق ادم ويف آل عمران من التذكري خبلق عيسى و 3  

 التشبيو الثاين ابألول يف كون جاء بديعا على غري سنة سابقة يف اخللق.

 منهما أحكاما مشرتكة  كأحكام القتال. (  أن لكل7  

                                                           
 .23ص.، (م6542، دار ادلكتبة العلمية بريوت:؛ )الطبعة األوىل، تناسق الدرد يف تناسب السور، السيوطى  4
 .613ص.، دون سنة(دار الفكر،  بريوت:، )الطبعة الثانية، اجلزء الثالث، تفسري القران احلكيم، رشيد الرضا  5 
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فدعاء يف األول يناسب بدء وزلارىب أىلها ويف اآل عمران          (  الدعاء يف أخر كل منهما،1  

يناسب ما بعد ذلك ألن ذلا تضمن الكالم يف قبول الدعوة و طلب اجلزء عليو يف            

 األخرة.  

ذلك أنو تبدأ  سورة البقرة كأهنما متممة ذلا. (  أخري الثانية )آل عمران( يناسب بدء2  

 61ون (.حاإلثبات الفالح للمتقني وتـختم بقولو تعاىل ) واتقوا هللا لعلكم تفل

 

 مضمون سورة البقرة وفضائلهاالفصل الثالث: 

 ونـهامضم . أ

ىذه السورة ربتوي على كثري من مسائل العقائد والعبادات وادلعامالت واألخالق  

أحكام الشريعة. وربتوي أيضا دعوة اإلسالم ق، والعدة وغريىا من ويف أمور الزواج، والطال

القرآن. وكونو  عز وجل بدأ سورة البقرة بتأمني أصلية وأحكامو وقواعده، كما عرفنا أن هللا

 حقا ال رلال فيو لشك واضطراب، وجعل الناس ذباه ىداية ثالثة أقسام، ىي:

                                                           
 .24، ص. ادلرجع السابقالسيوطي،   61
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 مون أركانويقيوىم قسمان: الذين يؤمنون ابلغيب دبجرد سالمة الفطرة  ونادلؤمن .6

دبا أنزل  إميانـهم ة، والذين يؤمنون بو بتزكيةواالجتماعي ة، وادلاليةوالروحي ةالدين البدني

 .قبلو كتب الرسلمن  

 الكافرون والراسخون يف الكفر وطاعة اذلوى الذين فقدوا االستعداد لإلميان واذلدى. .6

 ما خيفون ويقولون ما ال يفعلون. ال يظهرونادلنافقون الذين  .3

على النيب صلى هللا  ألحكام الشرعية العلمية منها أنزلتالسورة الكرمية تتضمن اىذه 

عليو وسلم عند استعداد األمة لـها ابلنسبة إىل العبادات، وعند احلاجة إليها يف العمل 

 ابلنسبة إىل ادلعامالت، ونلخصها فيما يلي:

 إقامة الصالة وإيتاء الزكاة. -

 أو مستلزما للكفر.ربرمي السحر وكونو فتنة وكفرا  -

 أحكام القصاص يف القتلى وىو ادلساواة فيها وحكمتو. -

 الوصية للوالدين واألقربني. -

 أحكام الصيام مفصلة وقد ربزلت يف السنة الثانية للهجرة. -

 ربرمي أكل أموال الناس ابلباطل. -
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 جعل األشهر اذلاللية من ادلعتمد عليها يف ادلواقيت. -

 أحكام القتال. -

 ادلال يف سبيل هللا ألن وسيلة للوقاية من التهلكة.األمر إبنفاق  -

 66أحكام احلج والعمرة. -

 
 فضائلها  . ب

قام الباحث  إذا حبثنا يف فضائل سورة البقرة فوجدان كثريا منها يف األحاديث النبوية،

 :بذكر بعضها كما يلي

أخرج اإلمام أمحد عن معقل بن يسار أن رسول هللا صلى هللا علـيو وسلم قال:  .6

البقرة سنام القران. نزل على ما كل أية منها مثانون ملكا واستخرجت  سورة

"هللا ال إلو إال ىو احلي القيوم" من حيث العرش فوصلت هبا أو فوصلت بسورة 

البقرة, وليس قلب القران ال يقرأىا رجل يريد هللا والدار األخرة إال غفرلو 

 66واقرءوىا على مواتكم.

                                                           
 .76ص. ادلرجع  السابق، أمري عبد العزيز،   66
بة النور العلمية، دون مكت بريوت:د.ط؛ )، اجلزء األولآن العظيم، تفسري القر ، اإلمام أبو الفداء احلافظ ابن كثري الدمشقي 66

 .36ص.سنة(، 
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علـيو وسلم: ال ذبعلوا بيوتكم مقاب, إن الشيطان ينفر قال رسول هللا صلى هللا  .6

 63من البيت الذي تقرأ يف سورة البقرة )رواه مسلم والرتميذي عن أيب ىريرة(.

أخرجو الطرباين و أبو حاًب و ابن حبان يف صحيحو, و إبن مردوية عن سهل   .3

إن بن سعد قال: قال رسول هللا صلى هللا عـليو وسلم: "أن لكل شيء سناما و 

 67سنام القران البقرة, وإن من قرأىا يف بيتو ليلة مل يدخلو الشيطان ثالثة أايم".

                                                           
، (م6556الفكر,دار  لبنان:-بريوت)الطبعة أوىل؛  اجلزء األول ،نري يف العقيدة والشريعة وادلنهجالتفسري ادل، وىبة الزحيلى 63

 .36ص.
 .15ص.ادلرجع السابق،  ،سعيد حوى 67
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 الباب اخلامس

 خامتة

 الفصل األول : اخلالصة
لفظ  مشتقات مبا حتتوي عليه من بقرةأن أجرينا البحث عن سورة ال بعد 

حبثا موجزا، ففي هذا الصدد وصلنا إىل اخلالصة ابستخراج عّدة نتائج من ذلك اإلسالم 

 البحث، وهي :

والذي هو إسالما "  -ُيسلم  -اإلسالم هو صيغة مصدر من فعل " أسلم  .1

َسالٌم وِسْلٌم وَسالمٌة ". واإلسالم اصطالحا  -َيْسَلُم  -ق من فعل " َسِلَم مشت

الدين الذي جاء به دمحم بن عبد هللا، والذي يؤمن ادلسلمون أبنه الشريعة اليت  هو

 ختم هللا هبا الرساالت السماوية.

وهي  .توجد يف تسع آايتو لفظ اإلسالم أن يف سورة البقرة ستة مشتقات ل .2

 وَسلََّم، وُمَسلََّم.  ِسْلٌم، وَأْسَلَم، وَأْسِلْم، وُمْسِلٌم،

يبية الداللة ادلعجمية والداللة الرتكاليت يفيدها مشتقات لفظ اإلسالم هي ادلعاين  .3

 )النحوية والصرفية( والداللة السياقية.
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 الفصل الثاين : اإلقرتاحات

، دالليةالدراسة القرآنية والحت لدينا يف البحوث السابقة أمهية ضتاقد 

 فباإلضافة إىل ذلك نقدم عدة توصيات وإرشادات سوف نستفيد منها كما أييت :

  إّن القرآن الكرمي حيتوي على مضامني و حمتوايت و أسرار ميكن حتليلها و

ق ادلسلمون إىل إتقان علوم باع العلوم وادلعارف، لذلك فليتسابياهنا أبي أنو 

 .أمهها هو علم الداللةاللغة العربية ومن 

  أن يرجع إىل اجملال الداليل أيضا  يريد أن يقوم بتفسري القرآن نممنرجو

 جبانب جمال علم النحو وعلم الصرف وعلم البالغة.  

 مادة علم  حفظت أن يبذلوا جهودهم يف نرجو من ادلدرسني و ادلدرسا

 و تطويرها. صرفال

  عالء الدين مبكاسر عامة و نرجو من طلبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية

طلبة قسم اللغة العربية و أدآهبا خاصة أن يهتّموا ابلعلوم ادلتعلقة ابلدراسة 

 من ادلراجع ادلهمة. و جيعلواها كمرجع صرفيةالقرآنية و ال

  نرجو من رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية عالء الدين مبكاسر أن يزيد

ن نكتب الرسالة ادلتعلقة مبادة لنا أيف ادلكتبة لكي يسهل  صرفيةالكتب ال

 .علم الداللة
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 الباب الرابع

 يف سورة البقرة مشتقات لفظ اإلسالم

 اشتقاق لفظ اإلسالمالفصل األول: 

رة فمن األحسن أن يف سورة البقا البحث يف مشتقات لفظ اإلسالم لكي يتسىن لن

 ، من أي فعٍل يشتق وما ىو اشتقاقو الكامل.اإلسالم كلمةنعلم أصل  

ق من فعل إسالما " وىو مشت -ُيسلم  -اإلسالم ىو صيغة مصدر من فعل " أسلم 

سحاق الزجاجي: وقال ابن إ جنا من حظٍر. " مبعىن َسالمةٌ و الٌم وِسْلٌم سَ  -َيْسَلُم  -" َسِلَم 

إن السالم يف اللغة إىل أربعة أضراب، السالم: اسم من أمساء هللا، والسالم: السالمة مبنزلة 

 ٔعليكم(، والسالم ضرب من الشجر.اللذاذ واللذاذة، والسالم: التسليم من قوذلم )السالم 

ينقسم االشتقاق إىل أربعة أنواع وىي: االشتقاق  يف علم الداللة وكما ذكر سابقا أن

ىذا الصغًن أو األصغر، واالشتقاق الكبًن، واالشتقاق األكرب، واالشتقاق الُكّبار. وخيتص 

                                                           
1
هـ/ 1041، )الطبعة الثانٌة؛ بٌروت: مؤسسة لرسالة، جمٌع الحقوق المحفوظة، أسماء هللااشتقاق ابن اسحاق الزجاجً،   

 .312م(، ص.  1891
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قاق "َسِلَم" من . لذلك سيعرض الباحث اشتوع االشتقاق الصغًن أو األصغر فقطنالبحث ب

 انحية اشتقاقو الصغًن فيما يلي:

  وِمسلم ومصدره  وَمسلم و وَأْسَلم وسليم وىو سامل ومسلوم:  اْسلم -يسَلم  -َسِلَم

 وِسْلٌم. وَسْلم سالم وسالمة

  سلِّْم : وىو ُمسلِّم وُمسلَّم وُمسلٌَّم ومصدره تسليم وَتْسِلمة. -ُيسلِّم  -سّلم 

  َساملْ : وىو ُمسامل وُمسالَـم وُمسالـٌَم ومصدره ُمساَلَمة وِسالم. -ُيساملُ  -َسالَـم 

  َأْسِلْم : وىو ُمْسِلٌم وُمْسَلم وُمْسَلٌم ومصدره إْسالم. -ُيْسِلم  -أْسَلم 

  تساملَْ : وىو ُمتسامل وُمتسامَل وُمتسالَـٌم ومصدره َتَسالُـم. -يتساملُ  -تسامل 

  ْم : وىو ُمَتَسلِّم وُمَتسلَّم وُمَتَسلَّم ومصدره َتَسلُّم.َتَسلَّ  -يَتسلَُّم  -َتَسلَّم 

  اْسَتِلْم : وىو ُمْسَتِلم وُمْستَلم وُمْستَـَلم ومصدره اْسِتالم. -َيْسَتِلُم  -اْستَـَلَم 

  اْسَتْسِلْم : وىو ُمْسَتْسِلم وُمسَتْسَلم وُمْسَتْسَلٌم ومصدره  -َيْسَتْسِلُم  -اْسَتْسَلَم

 ٕاْسِتْسالم.

 

                                                           
3
، )د.ط؛ كوارون جومبانغ: مكتبة الشٌخ سالم بن سعد نبهان، األمثلة التصرٌفٌةانظر: الشٌخ دمحم معصوم بن علً،   

 .39-10د.س(، ص. 
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 يف سورة البقرة لفصل الثاين : مشتقات اإلسالمأ

يف سورة البقرة من القرآن  بعد أن قام الباحث مبالحظة مشتقات لفظ اإلسالم 

دول ما يلي يف اجل ات لفظ اإلسالم وىيالكرمي، فوجد فيها تسع آايت تتضمن مشتق

 :اآلتـي

 جدول يوضح وجود مشتقات لفظ اإلسالم يف سورة البقرة

رقم  الرقم
 األية

 الصيغة املشتقات نص األية

ٔ. ٚٔ                    

      

                 

              . 

 

ادلفعول من  اسم ُمَسلََّمة
 -فعل: سلَّم 

 َسلِّم. -ُيَسّلمُ 

ٕ. ٕٔٔ        

             

        . 

 

الفعل ادلاض:  أْسَلمَ 
 -ُيْسِلُم  -أسلم

 َأْسِلْم.
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ٖ. ٕٔٛ      

      

              

     . 

 

ُمسِلَمٌن و 
 ُمسِلَمة

اسم الفاعل من 
 -فعل: أْسَلَم 

 َأْسِلْم. -ُيْسِلُم 

ٗ. ٖٔٔ         

       . 

 

أْسَلْمُت و 
 َأْسِلمْ 

الفعل ادلاضي 
فعل األمر، من 

 -فعل: أْسَلَم 
 َأْسِلْم. -ُيْسِلُم 

٘. ٖٕٔ               

              

   .   

 

اسم الفاعل من  ُمْسِلمون
 -فعل: أْسَلَم 

 َأْسِلْم. -ُيْسِلُم 

ٙ. ٖٖٔ              

                

               

               

     .  

 

اسم الفاعل من  ُمْسِلمون
 -فعل: أْسَلَم 

 َأْسِلْم. -ُيْسِلُم 
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ٚ. ٖٔٙ                    

              

                 

              

             

 . 

 

اسم الفاعل من  ُمْسِلمون
 -فعل: أْسَلَم 

 َأْسِلْم. -ُيْسِلُم 

ٛ. ٕٓٛ                 

     

             .   

 

مصدر من فعل:  الِسْلم
 -َيْسَلُم  -َسِلَم 
 اْسِلْم.

ٜ. ٕٖٖ ...            

                 

                 

       

                   

  . 

 

الفعل ادلاض من  َسلَّْمُتم
 -فعل: سلَّم 

 َسلِّْم.  -ُيَسّلمُ 
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 املعاين اليت تفيدها مشتقات لفظ اإلسالم يف سورة البقرة

لداللة اليت يُعرف بـها معىن كلمٍة، وىي الداللة من ادلعروف أن ىناك ثالثة أنواع ل

واعتمادا على ىذه أنواع يبية )النحوية والصرفية(، والداللة السياقية. كادلعجمية، والداللة الت 

 الداللة الثالثة  فادلعاين اليت تفيدىا مشتقات لفظ اإلسالم يف سورة البقرة ىي ما يلي:

 ﴿قولو تعاىل:  (ٔ                         

                 

      ﴾  :ٔٚاألية. 

لنظر ويبدو اب .ىو "ُمَسلَّمة"ق لفظ اإلسالم ة تحتوي على مشتىذه األية الكرمي

بديهّية ال تقبل اجلدل، قضية ُمسلَّم إىل داللتو ادلعجمية أنو مبعىن ادلقبول أو ال نزاع فيو، 

: الداللة لنظر إىل داللتو التكيبية، أوالواب ٖبرىان عليها "أمور ُمسلَّمة".هبا بدون 

: الداللة الصرفية صفتها ُمسلَّمة أو مقبولة، اثنيا"بقرة" أي أن البقرة نعت لـــ النحوية أنو 

، وتدّل على -سلَّم-من فعل  فأنو صيغة اسم مفعول بزايدة التاء ادلربوطة للتأنيث

كان يف بين إسرائيل شيخ موسر فقتلو بنو وابلنظر إىل داللتو السياقية أنو  الشيء ادلسلَّم. 

                                                           
2
هـ/ 1038، المجلد األول، )الطبعة األولى؛ القاهرة: عالم الكتب، المعاصرة معجم اللغة العربٌةأمحد مختار عمر،   

 .1141م(، ص.  3449
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أخيو لًنثو، وطرحوه على ابب مدينة مث جاءوا يطالبون بديتو، فأمرىم هللا أن يذحبوا بقرة 

ليشرح ذلم موسى عن تصور آئل سأل بين إسر ويضربوه ببعضها ليحيا فيخربىم بقاتلو. و 

يقول إهنا بقرة ال ذلول تثًن األرض  وال تسقي احلرث، ، فقال أن هلل قرة حينماالب

بين إسرآئل مسلمة ال شية فيها. ومسلمة ىنا مبعىن "خالية من العيوب". أي البد ل

 يذحبوا بقرًة ختلو من العيوب ليكون ما يذحبون مقبوال عند هللا.ل

فمن ىذا البيان نستطيع أن نلخص أن الداللة ادلقصودة لكلمة "مسلمة" يف 

   ذه األية ىي الداللة السياقية.ى

 

            ﴿قولو تعاىل:  (ٕ

           ﴾ :األية ٕٔٔ. 

ىذه األية الكرمي تحتوي على مشتاق لفظ اإلسالم وىو " َأْسْلَم". ويبدو ابلنظر 

خضع، و  ٗ؛أسلم الشيَء إليو: دفعو إليو أو أعطاه لوإىل داللتو ادلعجمية أنو مبعىن أعطا، 

. وأسلم الرجل: دخل يف دين ، أسلم إىل هللا: خضع لو وتبعو وىو االستسالموانقاد

داللتو التكيبية، فاألول: النحوية أنو الفعل ادلاضي وفاعلو مستت وابلنظر إىل  ٘اإلسالم.

                                                           
0
 .1488، ص. نفس المرجع  

2
 .034م(، ص. 1832هـ/ 1283، )د.ط؛ القاهرة: دون الناشر، المعجم الوسٌطالدكتور إٌبراهٌم مدكور،   
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ىي نعت من "َمن". والثاين:  -أسلم وجهو هلل-تقديره ىو يعود إىل "من" ومجلة 

الصرفية أن الفعل الثالث ادلزيد حبرف وىو األلف يف أولو للتعدية. وابلنظر إىل داللتو 

ليس كما ىو يف نص اآلية: أي أعطى هلل" معىن األية "من أسلم وجهو السياقية أنو 

ألن نزلت ىذه األية تتعلق ابليهود الذين حصروا دخول اجلنة على من كان  وجهو هلل

يهوداي أو نصراي. لذلك قام هللا تعاىل بتأكيد يف ىذه األية  أن الذي يدخل اجلنة ىو 

لذا معىن "أسلم . هللاخضع وتواضع هللا أو أخلص عبادة  من يعىنمن أسلم وجهو هلل 

 وجهو هلل" يف ىذه األية ىو الداللة السياقية.

 
            ﴿قولو تعاىل:  (ٖ

                    ﴾ :األية ٕٔٛ. 

األية الكرمية تحتوي على مشتاقي لفظ اإلسالم ومها "ُمسلَمٌن" و"ُمسِلمة". ىذه 

ويبدو ابلنظر إىل داللتو ادلعجمية أنو من يدخل اإلسالم وصّدق ابلرسالة وأظهر 

وابلنظر إىل داللتو التكيبية، فاألول: النحوية أن "مسلمٌن"  ٙاخلضوع والقبول ذلا.

عٌن هلل، و"مسلمة" نعت من "أمة" مبعىن أمة مفعول بو مبعىن مطيعٌن خملصٌن خاض

                                                           
1
 .033، ص. نفس المرجع  
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. -َأْسَلم-مطيعة خملصة خاضعة هلل. والثاين: الصرفية أهنما اسم الفاعل من فعل 

 ومشتاق لفظ اإلسالم يف ىذه األية ال تستعمل الداللة السياقية.

 
 ﴾              ﴿قولو تعاىل:  (ٗ

 .ٖٔٔ األية:
قي لفظ اإلسالم ومها "َأْسِلْم" و"أْسَلْمُت". ىذه األية الكرمية تحتوي على مشت

ويبدو ابلنظر إىل داللة ادلعجمية كما ىو مذكور مسبوق أنو أعطى وخضع ودخل يف 

إبراىيم دين اإلسالم. وابلنظر إىل داللتو التكبية، فاألول: النحويو أنو األمر ليستسلم 

هلل، وأيّكد  أنو قد استسلم هلل. والثاين: الصرفية أنو فعل األمر والفعل ادلاضي؛ مبعىن 

 استقم على طاعة هللا فاستقم أو فّوض. وىذه األية ال تتضمن الداللة السياقية.

 ﴿قولو تعاىل:  (٘                     

       ﴾ :األية ٖٕٔ. 

تحتوي على مشتاق لفظ اإلسالم وىو "مسلمون". وابلنظر إىل  ةىذه األية الكرمي

داللتو ادلعجمية كما ىو مذكر أنو من يدخل يف اإلسالم ويستسلم. وابلنظر إىل داللتو 

التكبية فاألول: النحوية أنو بدل لضمًن "أنتم" يف حمل نصب احلال، والثاين: الصرفية 
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ألية ال تتضمن الداللة السياقية. وىذه . وىذه ا-أسلم-أنو صيغة اسم الفاعل من فعل 

 األية تعين أن داوموا أبناء إبراىيم ويعقوب على اإلسالم حيت جييئهم ادلوت.

 
 ﴿قولو تعاىل:  (ٙ                           

                                       

    ﴾ :األية ٖٖٔ. 

ىذه األية األية الكرمية تحتوي على مشتاق لفظ اإلسالم وىو "مسلمون". 

فاألول: النحوية أنو خرب وداللتو ادلعجمية كما ذكر سابقا. وابلنظر إىل داللتو التكيبية، 

. ومشتاق لفظ -أسلم-من "حنن"، والثاين: الصرفية أنو صيغة اسم فاعل من فعل 

و "حنن لو مسلمون" يعين حنن  اإلسالم يف ىذه األية ال يستعمل الداللة القياسية.

 منقادون ألمر ىذ اإللو الواحد وشرعو، واالنقاد ىو الداللة ادلعجمية. 

 
 ﴿قولو تعاىل:  (ٚ                         

                                    

          ﴾ :األية ٖٔٗ. 
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ىذه األية الكرمية تحتوي على مشتاق لفظ اإلسالم وىو "مسلمون". والشرح 

عن الدالالتو فهو كما ورد يف الشرح السابق، ومشتاق لفظ اإلسالم يف ىذه األية ال 

وقطعة األية "وحنن لو مسلمون"  أي حنن نؤمن مبا فيو  يستعمل الداللة السياقية أيضا.

 من  الشرائع كان حقا يف يف زمانو فال يلزم منا ادلناقضة. 

          ﴿قولو تعاىل:  (ٛ

                ﴾ :األية ٕٓٛ. 

ىضو األية الكرمية تحتوي على مشتاق لفظ اإلسالم وىو "ِسْلم". ويبدو ابلنظر 

وىو الـُمسالِـم، يقال: َقوْمٌم ِسْلٌم، أي السالم، أمان، إىل داللتو ادلعجمية أنو الصلح، 

سادلين وأحارب ُمسالِـٌم، ويقال أان ِسْلٌم دلن سالَـَمين وحْرٌب دلن حاربين، أي أسامل من 

و ىو أيضا وابلنظر إىل داللتو التكيبية، فاألول: النحوية أنو مفعول بو ٚمن حاربين.

. ومشتاق يف ىذه األية ال -َسِلم-حبرف اجلر. والثاين: الصرفية أنو يشتق من فعل 

 تستعمل الداللة السياقية.

وأصحابو، نزلت ىذه األية يف مؤمين أىل الكتاب، عبد هللا بن سالم النضًني 

وذلك أهنم كانوا يعظمون السبت ويكرىون حلوم اإلبل وألبانـها بعدما أسلموا. وقالوا اي 

                                                           
3
 .  203م(، ص.  1832، )الطبعة الحادٌة والعشرة؛ بٌروت: دار المشرق، غةالمنجد فً الللوٌش معلوف،   
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رسول هللا إن التورة كتاب هللا فدعنا فـَْلنَـُقم بـها  فس صالتنا ابلليل. فنزلت ىذه األية، 

  ٛأي ادخلو يف اإلسالم إىل منتهى شرائعو كاّفٌن عن اجملاوزة إىل غًنه.

 ... ﴿قولو تعاىل:  (ٜ                    

              

                             ﴾ :األية ٕٖٖ. 

ىذه األية الكرمية تحتوي على مشتاق لفظ اإلسالم وىو "سّلمتم". ويبدو ابلنظر 

إىل داللتو ادلعجمية أنو دفع إليو، انقاد، وَرِضَي ابحلكم. َسّلم الـُمصلِّي: خرج من 

وابلنظر إىل داللتو التكيبية، فاألول:  ٜالصالة بقولو "السالم عليكم" أو حيّا ابلسالم.

النجوية أنو الفعل ادلاضي وفاعلو ضمًن ادلتصل "أنتم" ومجلة من الفعل والفاعل يف حمل 

جر إبضافة )إذا( إليها. والثاين: الصرفية أنو الفعل الثالثي اجمليد حبرف وىو الالم يف 

 ة ال يعين بو الداللة السياقية.عٌن الفعل، ويقصد بو للتعدية. وىذا ادلشتاق يف ىذه األي

ىذه األية تعين أن ليس جناح على االدلسلمٌن أن يدفعوا ابدلال من رّضع 

 أوالدىم من األمهات.

                                                           
9
لبنان: دار الكتب العلمٌة،  -، الجزء األول، )الطبعة الثانٌة؛ بٌروتتفسٌر البغويمسعود الفّراء البغوي الشافعً،   

 .122م (، ص. 3414
8
 .031ص.  المرجع السابك،الدكتور إبراهٌم مدكور،   
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