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 الثّالثالباب 

 حتليل البياانت

 عّم" ءالعبارات اإلصطالحية يف "جز  .1

ككأربعوف رتلة،  سبعة عّم" ، جتد الباحثة ءسورة يف "جز  بعدبعد قراءة سورة 

 ككّلها أبظلاط معّينة. كىذه  ىي العبارة اإلصطالحية فيو:

 العبارة اإلصطالحية من اجلملة اخلربية -أ 

 11سورة النبأ األية  (1

     

اليل مبعىن مبدؤه من الغركب إىل طلوع . "  العبارة يف ىذه األية ىي "

 ٕلبس الثوب: يسترت بو أم ما يسرت اجلسم. ككلمة لباس معجميا ٔقابل الّنهار،الشمس، 

                                                           
 ٜٕٗٔ،  اجملّلد األّكؿ، الطّبعة األكىل، عامل الكتب: معجم اللغة العربية ادلعاصرةأزتد زلتار عمر،  ٔ

 . ٕ٘٘ٓـ، ص.  ٕٛٓٓ-ق
، الطبعة الثّامنة، مكتب حتقيق احمليط قاموسالعالمة اللغوم رلد الدين دمحم بن يعقوب الفًنكزاابدم،  ٕ

 .ٖٙ٘ـ. ص.  ٕ٘ٓٓ-ق ٕٖٙٔ، سنة رتيع احلقوؽ زلفوظة للنّاشرالرتاث يف موشبة الّرسالة، 
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ّلباس اليت لكلكن ادلعىن من تلك العبارة الّليل لإلسرتاحة. الّيل ساتر من الظّلمة مثل ا

يذكر الّليل كالّلباس ألّف هللا جيعل الّنـو راحة لألبداف   تسرتكف بو عورات اإلنساف.

كة كلألعماؿ ادلّتبعة يف الّنهار، سنجد القوية كننشط العقل كاجلسم ادلخلوؽ كقطعا للحر 

، كجعل هللا الّليل سكنا كالّلباس اّلذم يغطي بظلمو األشياء كاألجساـ. الّلباس  ابلنـو

يغطي اجلسد من احلّر كالربد كيسترت العورات، ككذلك الّليل يسترت فيو من أراد اإلختفاء 

 ٖد الجتد يف الّنهار.لقضاء ادلصاحل كحتقيق الفوائ

 31سورة النازعات األية  (2

             

    العبارة يف ىذه األية ىي 
                                                           

 .ٕٛـ، ص.  ٕٔٔٓدمشق: دار الفكر،  التفسًن ادلنًن يف العقيدة كالّشريعة كادلنهج،كىبة الّزحيلي،  ٖ

 األية    

 ادلفعوؿ كاحلاؿ الفعل كالفاعل الرتكيب

  Kami jadikan malam sebagai pakaian ادلعىن ادلعجمي

 Kami jadikan malam sebagai waktu istirahat ادلعىن العبارة
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ادلعىن من تلك العبارة ليست مبعىن معجميا أم جعلو اخلركج كلكن معىن أخرج  

منها ماءىا ىي يفّجر فيو عيوف ادلاء كىي ماء ادلطر يف األرض. فأخرج منها مرعها معنها 

 ٗأنبت هللا فيها ما يرعى من الّنبااتت.

 34سورة النازعات األية  (3

             

مبعىن أتى  . كلمة جاءت فعل ماضيطاّمة الكربل العبارة يف ىذه األية ىي

ككلمة الكربل ىي صفة مشبهة تدّؿ  ٘يؤيت، كالطامة مبعىن داىية أك مصيبة تفوؽ سواىا

على الثّبوت من كرب. كلكن ادلعىن من تلك العبارة ىي ادلصيبة، الكارثة الكربل، الّداىية 
                                                           

-ق ٖٓٗٔمزيدة كمنقحة: ادلملكة الّسعودية ، -، الطبعة الثانيةالتفسًن ادليسّرطلبة من العلماء،  ٗ
 .ٖٛ٘ـ، ص.  ٜٕٓٓ

 .ٙٔٗٔ....، ص.  معجم اللغة العربية ادلعاصرةأزتد زلتار عمر،  ٘

    األية      

 مفعوؿ بو كفاعلفعل  الرتكيب

 Mengeluarkan darinya airnya dan tumbuhan ادلعىن ادلعجمي

 Memancarkan air dan menumbuhkan tanaman ادلعىن العبارة
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العظمى اليت تطّم على الّدكاىي أم تغلب كتعلو كىي النفخة الثّانية بكوهنا معها البعث 

 ٙىي يـو القيامة.ك 

 17سورة عبس األية  (4

         

ككلمة اإلنساف مبعىن ادلخلوؽ احلّي .  العبارة يف ىذه األية ىي 

ادلفّكر ديتازه ابلنطق كاسم اجلنس يقع على الذكر كاألنثى من بين آدـ إّما ادلفرد أك 

                                                           
ـ، ص.  ٜٙٗٔ، سنة مصراجلزء الّثالثوف، الطبعة األكىل: تفسًن ادلراغي،  أزتد مصطفى ادلراغي،ٙ

ٖٖ. 

 األية          

 فاعل فعل الرتكيب

 Telah datang malapetaka besar ادلعىن ادلعجمي

 Telah datang hari kiamat ادلعىن العبارة
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. تقصد تلك العبارة ليس مبعىن يقتل اإلنساف الكافر حقيقيا كلكن ىي لعن ٚاجلمع

 اإلنساف الكافر أم أشّد كفرىم إىل هللا اليومنوف بو.

 

 33سورة عبس األية  (5

          

العبارة يف ىذه األية ىي        . ككلمة جاءت مبعىن أتى يؤيت

فمعناىا من تلك العبارة ىي  ٛالصاخة مبعىن الصيحة الشديدة تصّم اآلذاف لشدهتا.

تكوف يـو القيامة، الّنفحة الثانية كىي صيحة البعث اليت تصّم اآلذاف من شّدهتا.، 

                                                           
ـ،  ٕ٘ٓٓ، الطبعة الثّامنة، احمليط قاموسالعالمة اللغوم مج الدين دمحم بن يعقوب الفًنكزاابدم،   ٚ

 .ٚٙٗص. 
 .ٕٕٗٚ....، ص.  معجم اللغة العربية ادلعاصرةأزتد زلتار عمر،  ٛ

    األية

 انعب الفاعل فعل ماضى رلهوؿ الرتكيب

  Telah dibunuh manusia ادلعىن ادلعجمي

 Sungguh binasa manusia ادلعىن العبارة
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كصفت هبا رلازا ألّف النّاس يصخوف ذلا ، كالّصخ الّضرب ابجلديد على اجلديد أك 

 ٜصوت شديد. كىو اسم من اسم القيامة.ابلعصا على شيئ، فيسمع 

 41سورة عبس األية  (6

           

العبارة يف ىذه األية ىي            كجوه رتع كجو مبعىن .

الشيء ادلقبل من الرّأس اليت فيو اجلبهة كالعيناف كاخلّداف كاألنف كالفم. ككلمة غربة مبعىن 

 ما من الرتاب أك غًنه، حتملو الريح.

                                                           
 .٘ٗ، ص. التفسًن ادلنًن يف العقيدة كالّشريعة كادلنهج....كىبة الّزحيلي،  ٜ

 األية      

 الفاعل فعل ماضي الرتكيب

 Apabila datang suara yang memekakkan ادلعىن ادلعجمي

 Apabila datang tiupan samgkakala ادلعىن العبارة
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فمعناىا من تلك العبارة ىي كجوه األشقياء أم يعلوىا كتغشاىا قرتة أم  

 ٓٔسواد.

 41عبس األية سورة  (7

       

العبارة يف ىذه األية ىي      . ترىقها مبعىن زتق أك سفو، ككلمة قرتة

. فمعناىا من تلك العبارة ىي، يغشاىا ٔٔشبو دخاف يغشي الوجو من كرب أك ىوؿ

السواد كالكسوؼ كالظلمة، كأصحاب تلك الوجوه ادلغرّبة كذلّة كشّدة ىم اّلذين كفركا 

                                                           
، دار الكتب العلمية: تفسًن ابن كثًن تفسًن القرأف العظيم عماد الّدين أيب الفدا إمساعيل بن كثًن، ٓٔ

 .٘، ص.ـ ٜٜٜٔ-ق ٕٓٗٔبًنكت، 
 .ٓٔ،  ص. ٕٔٔٓ ، مكتبة الّشركؽ الّدكلية: مصر،معجم الوسيطشوقي ضعيف،  ٔٔ

  األية           

 اخلرب ادلبتداء الرتكيب

 Wajah pada hari itu tertutup debu ادلعىن ادلعجم

 Dan wajah mereka tertutup kehinaan ادلعىن العبارة
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، كال مبا جاء بو على أنبيائو كرسلو، كارتفع كعمل الّسيئات يف حياهتم فهم اليؤمنوف، ابهلل

 ٕٔىم الفاسقوف الكاذبوف اّلذين رتعو بٌن الكفور كالفجور.

 

 18سورة التكوير األية  (8

        

العبارة يف ىذه األية ىي       . مبعىن الفجر من طلوع الصبح

ككلمة تنّفس مبعىن أدخل الّنفس إىل الرئة مّث أخرجو منهما.  ٖٔالّشمس أم أّكؿ النهار.

فمعناىا من تلك العبارة ىي كأقسم ابلّصبح إذا بزع نوره، استعارة  تصرحيية، شبو إقباؿ 

                                                           
 .ٗٔٚ، ص. التفسًن ادلنًن يف العقيدة كالّشريعة كادلنهج....كىبة الّزحيلي،  ٕٔ
ـ. الّسابع، دار  لساف العربأيب الفضل زتباؿ الدين دمحم بن مكـر ابن منظور األفرقي ادلصرم،  ٖٔ
 .ٕٙ٘، ص. .ق ٜٕٓٔالّصاد: بًنكت، 

 األية      

 اخلرب ادلبتداء الرتكيب

 Ditutup kegelapan ادلعىن ادلعجمي

 Ditutup oleh kehinaan dan ketakutan ادلعىن العبارة
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الّنهار بعد الّنهار كانتشار الّضياء بنسمات اذلواء العليل، كاستعارة لفظ التنفس إلقباؿ 

الّظالـ الّدمس أم الّصبح إذا اقبل كأضاء بنوره األفق ألنّو يقبل بركح نشطة كنسيم 

  ٗٔعليل.

 

 5املطففني األية سورة  (9

      

 

                                                           
 .ٚٙ، ص.كالّشريعة كادلنهج....التفسًن ادلنًن يف العقيدة كىبة الّزحيلي،  ٗٔ

 األية       

 اخلرب ادلبتداء الرتكيب

 Apabila  waktu subuh bernafas ادلعىن ادلعجمي

 Apabila fajar akan terbit ادلعىن العبارة
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كيل كلمة عذاب أم الكلمة اليت أتيت بو اخلوؼ عن العذاب كالّشر كغًنىا 

للتهديد كللتذكًن. ككلمة ادلطّففٌن ىو رتع  من ادلفرد "مطّفف"، كىم أيخذكف حّق 

  صاحبهم ابلنقصاف عن احلق يف كزف أك كيل.

االزدايد إف اقتضوا من الناس، كإما النقصاف إف قضوىم.  كادلراد ابلتطفيف ىنا: إما

كمسي بذلك ألف ما يبخس شيء حقًن طفيف. اْكتاُلوا َعَلى النَّاِس أخذكا منهم 

حقوقهم. َيْستَػْوُفوَف أيخذكف الكيل كافيا كامال. كاُلوُىْم َأْك َكَزنُوُىْم كالوا ذلم أك كزنوا ذلم. 

زف. َأال َيُظنُّ يتيقن، كىو استفهاـ توبيخ كإنكار كتعجب خُيِْسُركَف ينقصوف الكيل أك الو 

من حاذلم، كعرب ابلظن ألف من ظن ذلك مل يتجاسر على أمثاؿ ىذه القبائح، فكيف 

 ٘ٔمبن تيقنو.

                                                           
 .ٛٚ، ص.التفسًن ادلنًن يف العقيدة كالّشريعة كادلنهج....كىبة الّزحيلي،  ٘ٔ

 األية     

 ادلؤخر ادلبتداء اخلرب ادلقّدـ الرتكيب

 Celaka orang yang curang ادلعىن ادلعجمي

 Celaka orang yang curang dalam menakar dan ادلعىن العبارة

menimbang 
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 7سورة اإلنشقاق األية  (11

            

 العبارة يف ىذه األية ىي     .  أكيت فعل مضارع مرادؼ

ادلعىن من تلك إّما كلمة جيئ. ككلمة بيمينو مبعىن ضّد الّشماؿ كىو تدّؿ على اجلهة. 

العبارة ىي حاؿ اإلنساف يف يـو القيامة، فقاؿ أغطي صحيفة أعمالو بيده اليمىن. أَمَّا 

سهال، أبف تعرض َمْن أُكيتَ ِكتابَُو أم أعطي كتابو بَِيِميِنِو فهو ادلؤمن. حياسب حسااب 

عليو سيئاتو، مث هللا يغفرىا كيتجاكز عنها، من غًن أف يناقشو احلساب، فذلك ىو 

 ٙٔاحلساب اليسًن

 

                                                           
 .ٜٛ، ص.التفسًن ادلنًن يف العقيدة كالّشريعة كادلنهج....كىبة الّزحيلي،  ٙٔ

 األية        

 اخلرب اجلملة الفعلية  الرتكيب

 Orang yang diberikan kitabnya dari ادلعىن ادلعجمي

sebelah kanannya 

  Orang-orang beruntung yaitu orang Mukmin العبارةادلعىن 
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 19سورة اإلنشقاق األية  (11

           

العبارة يف ىذه األية ىي        كلمة . 

معىن ادلعجمي من الطبق ىو من اجلزء اىل اجلزء األخر، كادلعىن من تلك العبارة 

لتالقّن احلالة كادلنزلة: منزلة بعد منزلة، كحاال بعد حاؿ، من النطفة إىل العلقة إىل ىي 

مثّ يكوف موعد الّناس األخًن: إّما  ٚٔادلضغة إىل نفخ الّركح إىل ادلوت إىل البعث كالّنشور.

 يف اجلّنة أك يف النّار.

 13سورة الطّارق األية  (12

                                                           
 ٜٛ٘....، ص. التفسًن ادليسّرطلبة من العلماء،  ٚٔ

 األية        

 اجلّر كاجملركر اجلملة الفعلية الرتكيب

 Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi ادلعىن ادلعجمي

tingkat  

 Melalui tahapan-tahapan proses kehidupan dari ادلعىن العبارة

dalam janin hingga dewasa 
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العبارة اإلصطالحية يف تلك األية         فمعناىا معجميا جيعل

القارئٌن يسألوف مالقوؿ الفصل؟ فمعناه قوؿ فصل أم ىو القرآف الكرمي يفّصل بٌن احلق 

 ٛٔكالباطل كبٌن الظّادلٌن كادلّتقٌن بل إنّو يقطع كّل من نوأه كعاداه.

 

 6سورة الطارق  (13

         

                                                           
 .ٙ٘ٔ، ص. تفسًن القرآف الكرمي.....دمحم بن صاحل العثيمٌن اخلًنية، 54

 األية      

 خرب ادلبتداء ادلبتداء الرتكيب

 Sesungguhnya ia adalah perkataan pemisah ادلعىن ادلعجمي

 Sesungguhnya Al Quran adalah benar-benar firman ادلعىن العبارة

yang memisahkan antara yang hak dan yang bathil 
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العبارة يف ىذه األية ىي        خلق من مبعىن خيضر هللا إىل .

 الوجود، أنشأه كصّوره كقبلو العدـ. ككلمة مآء دافق مبعىن ماء سائل.

كادلعىن من تلك العبارة ىي خلق من ماء دافق أم ماء مدفوؽ منسب بدفع 

كسرعة سواء من الّرجل كادلرأة يف رزتها. كادلراد ادلمتزج من ادلاء بٌن يف الرحم، بدليل ما 

أييت الّصلب كالرّتائب كقد جعل ماء كاحدا المتزاجهما، كإنّو ماء خيرج من ظهر الرجل 

يف النخاع الّشوكي اآليت من الدماغ، كمن بٌن الرتائب ادلرأة أم عظاـ صدكرىا أك موضع 

القالدة من الّصر، كالولد يتكّوف من اجتماع ادلاءين، مث يستقر ادلاء ادلخّلط يف الّرحم، 

 ٜٔنٌن رإرادة هللا تعاىل.فيتكّوف اجل

                                                           
 .ٜٛ، ص.التفسًن ادلنًن يف العقيدة كالّشريعة كادلنهج....كىبة الّزحيلي،  ٜٔ

 األية       

 اجلر كاجملركر الفعل اجملهوؿ الرتكيب

 ,Diciptakan dari air yang dipancarkan ادلعىن ادلعجمي

 Diciptakan dari air mani ادلعىن العبارة
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 1سورة الغاشية األية  (14

      

معنها معجميا     العبارة اإلصطالحية يف تلك األية 

يعطي الّسؤاؿ عن الغاشية، يسأؿ يف اجلملة كلكّن معناىا سياقيا ىي طلب القارئٌن 

لينظركا إىل تلك احلديث أم حديث الغاشية كأيضا للّتشويق أك للّتعظيم أك للّتقرير ذلك 

 ٕٓالديث عن الغاشية.

 

 

                                                           

 دلملكة العربية السعودية،ا ،  الطبعة الثّالثة،تفسًن القرآف الكرميدمحم بن صاحل العثيمٌن اخلًنية، 55
 544ق، ص.  ٕٗٗٔ

    األية     

 الفاعل الفعل الرتكيب

 Sudah datangkah kepadamu berita (Tentang) hari ادلعىن ادلعجمي

pembalasan? 

 Perhatikanlah berita tentang hari pembalasan ادلعىن العبارة
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 19ر األية جسورة الف (15

         

العبارة يف ىذه األية ىي        . أتكلوف الرتاث

ككلمة أكال ىو احلاؿ الذم أيكل عليها متكئا أك قاعدا  ٕٔمبعىن ما خّلفو ادلّيت لوارثتو.

حقوؽ الّضعفاء من الّنساء  أيكلوففادلعىن من تلك العبارة ىي  ٕٕمثل اجللسة كالرّكبة.

بٌن احلالؿ كاحلراـ، فإهّنم ال يورثوف الّنساء   كاليتامى أكال شديدا دكف مراعاة حّلة

 ٖٕكالّصبياف، كأيكوف أنصباءىم جيمع من أّم جهة حصوػل.

                                                           
 .ٚٓٔ....، ص.  ادلعاصرةمعجم اللغة العربية أزتد زلتار عمر،  ٕٔ
 .ٖٛ٘ص.  لساف العرب....، أيب الفضل زتباؿ الدين دمحم بن مكـر ابن منظور األفرقي ادلصرم،  ٕٕ
 .ٜٓ، ص.التفسًن ادلنًن يف العقيدة كالّشريعة كادلنهج....كىبة الّزحيلي،  ٖٕ

 األية        

 احلاؿ اجلملة الفعلية الرتكيب

 Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara ادلعىن ادلعجمي

mencampur baurkan   

 Dan kamu yang mengambil hak-hak fakir miskin ادلعىن العبارة

dan anak Yatim 
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 11سورة البلد األية  (16

       

العبارة يف ىذه األية ىي      ىديناه من فعل ىدل يهدم .

مبعىن دليل على الّرشد، ككلمة النجدين أصلة النجد مبعىن الطريق ادلرتفع من األرض 

كادلعىن الّنجدين من تلك العبارة ىي  ٕٗكالصلب كىي الطريق اخلًن أك الواضح ادلتصل. 

ي فطرة طريق اخلًن كطريق الباطل أك الّسعادة كالّشقاكة كأكدعنا يف التمييز بينهما كى

كجعل هللا لنا العقل كالفكر اليت نستطيع بو إلدراؾ زلاسنة اخلًن كأقرب كّل  ٕ٘الّسليمة

 منها كمفاسدة الّشر كأبعاد كّل منها.

                                                           
ـ  ٕ٘ٓٓالطبعة الثّامنة، ، احمليط قاموسالعالمة اللغوم رلد الدين دمحم بن يعقوب الفًنكزاابدم،   ٕٗ

 .ٜٛٛص. 
 .ٕٔٔ، ص.التفسًن ادلنًن يف العقيدة كالّشريعة كادلنهج....كىبة الّزحيلي،  ٕ٘

 األية      

 ادلفعوؿ بو الفعل كالفاعل الرتكيب

 Dan kami Telah menunjukkan kepadanya dua ادلعىن ادلعجمي

jalan 
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 21سورة الليل األية  (17

            

العبارة يف ىذه األية ىي    كلمة ابتغاء أصلو بغى ينبغي مبعىن أراد .

إرادة، ككلمة كجو مبعىن شيئ ادلقبل من  الرّأس كفيو اجلهبة كالعيناف كاخلّداف كاألنف 

كالفم. ككلمة ربّو مبعىن هللا سبحانو كتعاىل. فادلعىن من تلك العبارة ىي رضا هللا العايل 

 عطيو من الّثواب يف اجلّنة. على خلقو أم طلب ثواب هللا  كطلب الّرضا منو مبا ي

أم آليتصّدؽ مقابل نعمة مبالو ألحد من الّناس عليو، يكافئو عليها، كإظلا يريد 

بذلك يطلب رضواف هللا كمثوبتو، ال ليكفي النعمة، كيرضى مبا نعطيو من الكرامة كاجلزاء 

 العظيم.

 Dan kami Telah menunjukkan kepadanya jalan ادلعىن العبارة

kebaikan dan keburukan 

 األية          

 مضاؼ إليو مضاؼ الرتكيب
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 7سورة الّضحى األية  (18

        

يف تلك األية  العبارة اإلصطالحية     فمعناىا معجميا كأف

النيب يف الّضالؿ أم ضالؿ يف الظلم، كلكن ادلقصود يف تلك األية ىي النيب يف احلًنة 

، فعّلمو مامل يكن يعلم ككفققو ألحسن األعماؿ كأّم شيئكىو يتيم اليدرم ما الكتاب 

  ٕٙكأغىن نفسو ابلقناعة كالّصرب.

                                                           
55

 .ٜٚ٘ص.   ....،التفسًن ادليسّرطلبة من العلماء،  

 Kehendak wajah Allah yang tinggi ادلعىن ادلعجمي

 Karena mengharap keridhaan Tuhannya yang ادلعىن العبارة

Maha Tinggi. 

 األية     

 الفاعل كالفاعل كالفاعل كادلفعوؿ   الفعل الرتكيب

 Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang tersesat ادلعىن ادلعجمي

lalu dia memberikan petunjuk. 
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 6-5سورة اإلنشراح األية  (19

           

، ادلعىن من تلك العبارة ىو إّف هللا    العبارة يف ىذه األية ىي 

يشرح لرسوؿ هللا صّلى هللا عليو كسّلم، أّف عند العصر أك الّصعوب فمعها يسر أك 

يدّؿ على شّدة الّسهولة. كيكّرر تلك العبارة مرّتٌن تدّؿ سعوبة، بلفظ ادلعرفة ىذا 

على الّتوكيد فالـز علينا لنظّن احلسن إىل هللا يف كّل أحواؿ، ألّف هللا عامل كضلن 

 النعلم.

 Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung ادلعىن العبارة

lalu dia memberikan petunjuk. 

      األية

 مبتداء مؤّخر خرب مقّدـ الرتكيب

 Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan ادلعىن ادلعجمي

 Dibalik kesulitan selalu ada berbagai kemudahan ادلعىن العبارة
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 3سورة اإلنشراح األية  (21

       

العبارة يف ىذه األية ىي    ،ككلمة  ٕٚ. أنقض مبعىن أثقل كزتل

ظهرؾ مبعىن خالؼ البطن. كلكن ادلعىن من تلك العبارة ىي التعب كالصعوب. استعارة 

دتثيلية شبو الّذنوب حبمل ثقيل. كليس ادلراد ابلّذنوب ادلعاصي كاآلاثـ، فإّف الّرسل 

معصوموف من الّذنوب، كإظّلا ادلراد مافعلو اجتهادا شلا خالؼ األكىل، كإذنو للمنافقٌن 

مثل يف غزكة تبوؾ، كأخذ الفداء كأسرل البدر، كعبويو يف كجو األعمى ابلّتخّلف 

 ٕٛكغًنىا.

                                                           
 ٕٕٔٚ....، ص.  معجم اللغة العربية ادلعاصرةأزتد زلتار عمر،  ٕٚ
 .ٖٓٔ، ص.كالّشريعة كادلنهج.... التفسًن ادلنًن يف العقيدةكىبة الّزحيلي،  ٕٛ

 األية     

 ادلفعوؿ بو الفعل الرتكيب

 Yang memberatkan punggungmu ادلعىن ادلعجمي

 Yang melelahkan dan menyusahkan dalam ادلعىن العبارة

menyampaikan risalah 
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 7اإلنشراح األية سورة  (21

         

العبارة اإلصطالحية يف تلك األية         معناىا سياقيا ىي إذا

فرغنا من العمل فستناكلو ابلعمل األخر فتقصد العمل ىنا ىي عمل العبادة لتقّرب إىل 

 فأنت ستجد لّذة العبادة تقّراب إليو.  ٜٕاخلالق هللا عّز كجّل كحده فارغب عنده،

 

 

                                                           
54

 . ٓٛ٘، ص. التفسًن ادليسّر.....طلبة من العلماء،  

 األية         

 الفاعل كالفاعل كالفاعل  الفعل الرتكيب

 Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu ادلعىن ادلعجمي

urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain 

 Jika kamu sudah selesai dengan urusan duniamu ادلعىن العبارة

maka kerjakanlah urusan akhiratmu 
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 5سورة التني األية  (22

          

 العبارة يف ىذه األية ىي     . ككلمة رددانه أصلو من رّد يرّد

. فادلعىن ٖٔككلمة أسفل اجلزء ادلنخفض منو كىو عكس أعاله ٖٓكىو مبعىن منع كصرؼ،

 من أسفل سافلٌن ىي مبعىن الّنار أم لكّل الّناس اّلذم يفعل الإلمث كالعدكاف يف حياتو.

 15سورة العلق األية   (23

                 

                                                           
 .ٚٚٛ....، ص.  معجم اللغة العربية ادلعاصرةأزتد زلتار عمر،  ٖٓ
ـ،  ٕ٘ٓٓ، الطبعة الثّامنة، احمليط قاموسالعالمة اللغوم رلد الدين دمحم بن يعقوب الفًنكزاابدم،   ٖٔ

 .ٖٖٚٔص. 

   األية    

 احلاؿ اجلملة الفعلية الرتكيب

 Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang ادلعىن ادلعجمي

serendah-rendahnya. 

 .Kemudian kami kembalikan dia ke neraka ادلعىن العبارة
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العبارة يف ىذه األية ىي        ،كلمة ينتو مبعىن بلغ الغاية .ٖٕ 

لنسفعا مبعىن قبض فاجتذهبا عليها ككلمة ابلنّاصية مبعىن مقّدـ رأسنا على اخلّد. فادلعىن 

 من تلك العبارة ىي أخذ إىل الّنار مبقّدـ الرّأس ابألنف أكال.

 

 2سورة البينة األية   (24

             

العبارة يف ىذه األية ىي       يتلوا  مبعىن  يقرأ، ككلمة صحفا .

مطّهرة مبعىن الّصحف الذم يطّهرىا هللا. كادلعىن من تلك العبارة ىو الرسوؿ من عند هللا 
                                                           

ـ   ٕ٘ٓٓ، الطبعة الثّامنة، احمليط قاموسالعالمة اللغوم مج الدين دمحم بن يعقوب الفًنكزاابدم،   ٕٖ
 .ٛٙٚص. 

 األية      

 اجلر كاجملركر اجلملة الفعلية الرتكيب

 Niscaya kami tarik ubun-ubunnya ادلعىن ادلعجم

 .Niscaya kami lempar ke neraka ادلعىن العبارة
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بعثو أف يقرأ صحفا مطّهرة أم القرآف الكرمي الديسها اال ادلطّهركف كالريب فيو ىدل 

الية من الباطل مربّأة من للناس يف احلياة. حفظو هللا القرآف الكرمي عن الباطل مطّهرة كخ

 الّضالؿ كالّزكر.

 

 3سورة البينة األية   (25

        

العبارة يف ىذه األية ىي         كلمة كتب رتع من كتاب كىي .

اخلّط. كقّيمة  ىي الّشيئ القّييم. فادلعىن "كتب قيمة" من تلك العبارة ىي الّصحف اّليت 

ترشد الّناس إىل الّصالح كاخلًن كاإلرشاد، فيها أحكاـ عدؿ كأخبار صدؽ كفيها أم يف 

 األية        

 مفعوؿ بو الفعل كالفاعل الرتكيب

 Membacakan lembaran-lembaran yang disucikan ادلعىن ادلعجمي

 Membacakan Al-Qur’an ادلعىن العبارة
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الّصحف مكتوب مضموف كتب قّيمة مستقيمة انطقة ابحلّق، أم إف الّرسوؿ يتلو 

مضموف الكتب أم الكتب ادلنزؿ على األنبياء األّكلٌن أم التوراة كالزّبور كاإلصليل كىو 

 القرآف الكرمي. 

 

 4سورة الزلزلة األية   (26

            

العبارة يف ىذه األية ىي          حتّدث مبعىن تكّلم ككلمة .

أخبارىا ىي من كلمة ادلفرد خرب مبعىن ما يتعّلق أبحداث اجملتمع أك العلم ابألشياء 

ادلعلومات. فادلعىن من تلك العبارة ىي يـو القيامة أم أخرب األرض مبا عمل عليها من 

   كشّر. خًن أك شّر، كأبّف هللا سبحانو كتعاىل أمرىا أبف خترب مبا عمل عليها من خًن

 األية       

 ادلؤخر ادلبتداء اخلرب ادلقدـ الرتكيب

 Di dalamnya terdapat (isi) kitab-kitab yang lurus ادلعىن ادلعجمي

-Didalam Al-Quran terdapat kandungan kitab ادلعىن العبارة

kitab terdahulu 
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 7سورة التكاثر األية   (27

         

العبارة يف ىذه األية ىي       لرتكهّنا مبعىن حقيقة مشاىدة .

. كادلعىن من ٖٖككلمة عٌن مبعىن عضو النظر لإلنساف كاحليواف كاليقٌن مبعىن ال شّق فيو

تلك العبارة ىي لرتكّف اجلهيم ابلّرؤية  اّليت ىي نفس اليقٌن كىي ادلشاىدة كالّرؤية ابألعٌن 

 نفسا. 

  

                                                           
 .ٜ٘ٙ، ص. احمليط قاموسالعالمة اللغوم رلد الدين دمحم بن يعقوب الفًنكزاابدم،   ٖٖ

 األية     

 مفعوؿ بو الفعل كالفاعل الرتكيب

 Pada hari itu bumi menceritakan beritanya ادلعىن ادلعجمي

 Mengabarkan tentang kejadian kiamat ادلعىن العبارة
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 7سورة اهلمزة األية   (28

           

العبارة يف ىذه األية ىي       تطّلع مبعىن تشّرؼ ككلمة على .

األفئدة مبعىن القلوب. فادلعىن من تلك العبارة ىي حتريق القلوب كأذلمها أشّد من أمل 

تعلو أكسط القلوب كتغشاىا حبرىا الشديد كحترقهم كىم أحياء كال  ٖٗغًنىا للطّفلها،

                                                           
تفسًن الالّسيوطي،  جالؿ الّدين دمحم بن أزتد بن دمحم احملّلي كجالؿ الّدين عبد الّرزتن بن أيب بكر ٖٗ

 .ٔٓٙ، ص. ق ٜ٘ٗٔادلركز العلمي بدار الّسالـ،  اجلاللٌن،

 األية       

 مفعوؿ بو اجلملة الفعلية الرتكيب

 Dan Sesungguhnya kamu benar-benar akan  ادلعىن ادلعجمي

melihatnya dengan mata yakin 

 Dan Sesungguhnya kamu benar-benar akan ادلعىن العبارة

melihatnya dengan mata kepala sendiri 
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يستطيعوف اخلركج منها، كحتيط هبا، كخّصت األفئدة ابلذكر ألهّنا زلّل العقائد الزّائعة 

  ٖ٘الفاسدة القبيحة. كالقلوب أشّد أجزاء البدف أتدلا.كمنشأ األعماؿ 

 1سورة اللهب األية   (29

        

العبارة يف ىذه األية ىي       تّبت يدآ أيب ذلب مبعىن خسرت .

يدا عّم الّنيب. يدا أيب ذلب أم زتلتو كعرب عنها ابليدين رلازا ألّف أكثر األفعاؿ تزاكؿ 

                                                           
 .ٕٗٔ، ص. التفسًن ادلنًن يف العقيدة كالّشريعة كادلنهج....كىبة الّزحيلي،  ٖ٘

 األية        

 اجلر كاجملركر الفعل الرتكيب

 Membakar sampai hati ادلعىن ادلعجمي

 Membakar yang teramat perih ادلعىن العبارة
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 ٖٙهبما، كىذه اجلملة دعاء، كىذا يدؿ على  أطلق اجلزء كأراد الكّل أم ىلك كخسر.

 فادلعىن من تلك العبارة ىي خسرت أك ىلكت أك خابت أبو ذلب نفسيا. 

اإلصطالحية يف "جز عّم" أكثر تتكّوف من اجلملة اخلربية أم اجلملة العبارة 

الفعلية كىذا تدّؿ على احلدكث كالّتجّدد. األمر لطاعة هللا كاليفعل ماينهو هللا أبدا أم يف 

. ألّف كعد هللا حق لكّل ادلخلوؽ. هتديد هللا للكافرين ذلم  احلياة كيف أنشطتنا كل يـو

 تطيعوف أف خيرجوا منها. كللمؤمنٌن ذلم اجلّنة فارحٌن ىناؾ أبدا.موقعهم الّنار أبدا اليس

 العبارة اإلصطالحية تركيب اإلضايف  -ب 

 17سورة النبأ األية  (1

       

                                                           
 .ٕٛٔ، ص. التفسًن ادلنًن يف العقيدة كالّشريعة كادلنهج....كىبة الّزحيلي،  ٖٙ

 األية       

 الفاعل الفعل الرتكيب

 Binasalah kedua tangan abu Lahab dan ادلعىن ادلعجمي

Sesungguhnya dia akan binasa 

 Binasa diri Abu Lahab ادلعىن العبارة
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". اليـو مبعىن ادلعتمد من الطلوع إىل  العبارة يف ىذه األية ىي "

ككلمة الفصل مبعىن جزء أك قسم من الّشيئ. فمعناىا من تلك العبارة غركب الّشمس. 

ىي القيامة أك يـو اخلطاب. مسي ابلفصل ألّف هللا يفّصل فيو حبكمو بٌن اخلالئق. كاف 

 ٖٚأم يف علم هللا أك يف حكمو. ميقاات كقتا للّثواب كالعقاب، كحدا تنتهي الّدنيا.

 39سورة النبأ األية  (2

            

". اليـو ىو قدره من طلوع الّشمس    العبارة يف ىذه األية ىي "

ككلمة احلّق مبعىن على الّصواب كىي ضّد الباطل. كلكن ادلعىن من تلك  ٖٛإىل غركهبا.

العبارة ىي يـو القيامة ألهّنا حّق ال ريب فيو، فقاؿ : ذلك اليـو احلّق، فمن شاء اخّتذ 

إىل ربّو مآاب أم إّف ذلك اليـو اّلذم سوؼ تقـو فيو ادلالئكة على تلك الّصفة ىو اليـو 

ادلتحّقق اليت ال ريب فيو، فمن أراد الفرح فيو اتّبع اىل رضا ربّو الثّابت، الواقع الكائن 

                                                           
 .ٓ٘ٔ، ص. العقيدة كالّشريعة كادلنهج....التفسًن ادلنًن يف كىبة الّزحيلي،  ٖٚ
 .ٖ٘ٙص.  لساف العرب....، أيب الفضل زتباؿ الدين دمحم بن مكـر ابن منظور األفرقي ادلصرم،  ٖٛ
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كاختيار طريقا يهتدم إليو، كيقرّبو منو ابإلدياف اجلق كاعماؿ الّصاحلة. مّث عاد هللا تعاىل 

.  ٜٖإىل هتديد الكّفار كجتذيرىم كختويفهم من ذلك اليـو

 5سورة املطففني األية  (3

       

العبارة يف ىذه األية ىي       ليـو مبعىن معركؼ مقداره من طلوع .

فمعناىا من  ٔٗككلمة عظيم مبعىن صفة مشّبهة تدّؿ على الثّبوت. ٓٗالّشمس إىل غركهبا،

                                                           
 .ٕٓ٘، ص التفسًن ادلنًن يف العقيدة كالّشريعة كادلنهج....كىبة الّزحيلي،  ٜٖ
 .ٖٕٗص. لساف العرب....، دلصرم، أيب الفضل زتباؿ الدين دمحم بن مكـر ابن منظور األفرقي ا ٓٗ
 .ٕٓ٘ٔ....، ص.  معجم اللغة العربية ادلعاصرةتار عمر، أزتد سل ٔٗ

    األية

 اخلرب ادلبتداء الرتكيب

 Itulah hari yang pasti ادلعىن ادلعجمي

 Itulah hari kiamat ادلعىن العبارة
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تلك العبارة ىي للحساب كاجلزاء يف يـو عظيم دلّا فيو من األىواؿ. مسي يـو القيامة بيـو 

 عظيم ألّف هللا عظمو لعظم ما يكوف فيو.

مسي يـو القيامة يف القرأف الكرمي ابسم معٌّن مثل يـو احلّق، يـو عظيم، يـو 

 الفصل، كىذا يدّؿ على كاسعة كغنية اللغة العربية ابدلفردات.

 4سورة الربوج األية  (4

      

العبارة يف ىذه األية ىي       قتل أصلو الفهل الذم .

ديكن أم يسّبب إزالة الّركح عن اجلسد كادلوت، ككلمة أصحاب األخدكد مبعىن رتاعة 

 األية     

 اخلرب ادلبتداء الرتكيب

 Hari besar ادلعىن ادلعجمي

  Hari Kiamat ادلعىن العبارة
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من نصارم صلراف، فادلعىن من تلك العبارة ىي لعن رتاعة النصارم صلراف الكافر ما أشّد  

 كفره ابهلل.

الّشق ادلستطيل قتل مبعىن لعن جواب القسم بتقدير:لقد، أصحاب األخدكد 

احملفور يف األرض، كرتعو أخاديد، كأصحاب األخدكد يف صلراف اليمن، بعد أف أكقدكا 

فيو انرا عظيمة مّث ألقوىم فيها ابعادا من رزتة هللا تعاىل ألهنم خرجوا من دين احلنيف. 

 ٕٗكذلم الّنار ذات احلطاب اّلذم توقد فيو.

 

 11سورة الطارق األية  (5

         

                                                           
 .ٕٗٗ، ص. التفسًن ادلنًن يف العقيدة كالّشريعة كادلنهج....كىبة الّزحيلي،  ٕٗ

 األية     

 انعب الفاعل الفعل اجملهوؿ الرتكيب

 Terbunuh orang-orang yang membuat parit ادلعىن ادلعجمي

 Binasa dan terlaknat pembesar Najran ادلعىن العبارة
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العبارة يف ىذه األية ىي       . ما يقابل  السماء مبعىن

األرض. كادلعىن من تلك العبارة ىي ماء ادلطر دلاذ ادلطر يسّمى ابلرجع ألنّو يعود إىل 

 األرض من الّسماء.

 

 11سورة الفجر األية  (6

        

العبارة يف ىذه األية ىي        ذم األكاتد رتع من الوتد .

فادلعىن من تلك العبارة ىي  ٖٗمبعىن ما ثّبت يف األرض أك احلائط من خشب كضلوه.

                                                           
ص.  لساف العرب....، أيب الفضل زتباؿ الدين دمحم بن مكـر ابن منظور األفرقي ادلصرم،  ٖٗ

ٕٔ٘ٙ. 

 األية        

 اخلرب ادلبتداء الرتكيب

 Demi langit pemilik kembali ادلعىن ادلعجمي

 Demi langit yang mengandung hujan ادلعىن العبارة
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موسى عليو الّسالـ، لو صاحب ادلباين العظيمة الثّابتة كمنها فرعوف حاكم مصر يف زمن 

األىراـ إىل بناىا الفراعنة لتكوف قبورا ذلم، كسّخركا يف بنائهم شعوهبم. ثبوت األكاتد: 

رتع كتد: اجلنود كالعساكر كاجلموع كاجليوش اليت تشّد ملكو، كىو ما يدؽ يف األرض. 

يف الظّلم، كالّصفة: عاد كذتود كفرعوف فأكثركا فيها طغوا جتربكا يف البالد كجتاكزكا احلد 

 ٗٗالفساد أم ابلقتل كالّتعذيب كادلنكرات.

 18سورة البلد األية  (7

            

                                                           
 .ٕٚٙ، ص.التفسًن ادلنًن يف العقيدة كالّشريعة كادلنهج....كىبة الّزحيلي،  ٗٗ

 األية       

 اخلرب ادلبتداء الرتكيب

-Dan Fir'aun yang mempunyai pasak ادلعىن ادلعجمي

pasak. 

 Dan Fir'aun yang mempunyai (tentara ادلعىن العبارة

yang banyak), 
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العبارة يف ىذه األية ىي           صار اصحاب اليمٌن مبعىن .

لعظمة مكانتهم كشأهنم عند هللا، ىم أصحاب طريق الّنجاة كالّسعادة كموعدىم إىل اجلّنة 

 فارححٌن ىناؾ أبد اأبدا.

 19سورة البلد األية  (8

              

  العبارة يف ىذه األية ىي    أصحاب ادلشئمة مبعىن صار .

ذا صاحب ادلشئمة. كلكن ادلعىن من تلك العبارة ىي أكلئك اّلذين كفركا أبايت هللا 

مغلقة ادلنزلة، ماأخس كأسوأ منزلتهم يف الّنار ألهّنم أصحاب الشقاء مؤصدة مطبقة 

 عليهم.

 األية          

 اخلرب ادلبتداء الرتكيب

 .Mereka  adalah golongan kanan ادلعىن ادلعجمي

  Mereka orang-orang yang beriman ادلعىن العبارة
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 11اإلنشقاق األية سورة  (9

             

 العبارة يف ىذه األية ىي        أكيت كتابو مبعىن أعطي .

كتاب أعمالو ككلمة كراء ظهره مبعىن يف غيابو. كادلعىن من تلك العبارة من أعطي كتاب 

من كراء ظهره حيث تثىن يده خلفو، ىو الكافر، يؤتى كتاب عملو  أعمالو بشمالو أك

 بشمالو من كراء ظهره، قيل: يغل ديناه إىل عنقو، كجيعل يسراه كراء ظهره.

كتكوف ديينو مغلولة إىل عنقو، فإذا قرأ كتابو، اندل اي ثبوراه، أم ابذلالؾ  

 كاخلسار، مث يدخل جهنم، صلى حّر انرىا كشدهتا.

    األية   

 اخلرب ادلبتداء الرتكيب

-Dan orang-orang yang kafir kepada ayat ادلعىن ادلعجمي

ayat kami, mereka itu adalah golongan 

kiri. 

 Dan orang-orang kafir itu adalah orang yang ادلعىن العبارة

sengsara. 
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 العبارة اإلصطالحية بوجه األمثال - ه

 6سورة البينة األية   (1

                        

             

العبارة يف ىذه األية ىي           شّر الربية مبعىن الّسوء كالفساد .

كلكن ادلعىن من تلك العبارة ىي من اليهودم ٘ٗمذ الربّم،كالربيّة كاخلالئق كالبشر مبعىن 

كالّنصارل كمن ادلشركٌن: يدخلوف جهّنم ماكثٌن فيها أبدا ىم شّر اخلليقة لكفرىم ابهلل 

 كتكّذبيهم رسوذلم.

                                                           
 .ٜٛٗص.  .....،احمليط قاموسالعالمة اللغوم رلد الدين دمحم بن يعقوب الفًنكزاابدم،   ٘ٗ

 األية         

 اجلر كاجملركر اجلنلة الفعلية الرتكيب

 Adapun orang-orang yang diberikan ادلعىن ادلعجمي

kitabnya dari belakang, 

 Orang-orang kafir ادلعىن العبارة
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 7سورة البينة األية   (2

           

العبارة يف ىذه األية ىي             . ككلمة خًن الربية مبعىن خًن

اخللقية. فادلعىن من تلك العبارة ىي إّف اّلذين صدقوا هللا كاتبعوا رسولو كعملوا الّصاحلات 

أكلئك ىم خًن اخللق أم إّف اّلذين آمنوا بقلوهبم كأببداهنم برهّبم ككتبهم كرسلهم كاليـو 

 اخللق حاال كمآال.اآلخر كعملوا الّصاحلات فهم أفضل 

 األية           

 اخلرب ادلبتداء الرتكيب

 Mereka itu adalah seburuk-buruk ادلعىن ادلعجمي

makhluk 

 Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk ادلعىن العبارة

karena telah kafir 

      األية
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 7سورة الزلزلة األية   (3

             

العبارة يف ىذه األية ىي      مثقاؿ مبعىن مقادر ككزينة ككلمة .

ذرّة ىي أصغر جزء يف عنصر ّما، يصّح أف يدخل يف الّتفاعالت الكيميائية. كلكن ادلعىن 

أم من يعمل يف الدنيا كزف ظللة صغًنة أك ىبا  ٙٗمن تلك العبارة ىي مثل كزف ظللة ضغًنة

اليرل إاّل يف نور الّشمس، كادلراد أم عمل مهما كاف صغًنا فإنّو جيده يـو القيامة يف  

 كتابو، كيلقي جزاءه، فيفرح بو، أك يراه بعينو معركضا عليو. 

                                                           
 .ٜٜ٘....، ص. التفسًن ادليسّرطلبة من العلماء،  ٙٗ

 اخلرب ادلبتداء الرتكيب

 .Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk ادلعىن ادلعجمي

 Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk karena ادلعىن العبارة

beriman 

 األية      

 مفعوؿ بو الفعل الرتكيب
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 8سورة الزلزلة األية  (4

              

العبارة يف ىذه األية ىي       ككلمة . مثقاؿ مبعىن مقادر ككزينة

ذرّة ىي أصغر جزء يف عنصر ّما، يصّح أف يدخل يف الّتفاعالت الكيميائية. كلكن ادلعىن 

من تلك العبارة ىي من يعمل يف الّدنيا أم شيئ من الّشر كلو كاف حقًنا أك قليال، جيد 

 جزاءه يـو القيامة، فيسوؤه.

 4سورة القارعة األية   (5

 Melakukan sebesar atom ادلعىن ادلعجمي

 Sekecil apapun perbuatan baik akan ادلعىن العبارة

mendapatkan pahala kebajikan 

 األية       

 مفعوؿ بو الفعل الرتكيب

 Sebesar biji atom ادلعىن ادلعجمي

 Sekecil apapun amal perbuatan jahat akan ادلعىن العبارة

mendapat perhitungan 
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العبارة يف ىذه األية ىي             . الّناس مبعىن

اخللق، ككلمة كالفراش أم حيواف شلثل ابلطًن اّلذم كبعوض كىو يتهافت يف الّنار. 

ادلبثوث مبعىن مثل الراش ادلنتشر ادلتناثر ىنا كىناؾ. فادلعىن من تلك العبارة ىي يكوف 

بعضا قلوب الّناس كالفراش ادلنتشر ادلتناثر ىنا كىناؾ كالذلّة كاإلضطراب صار بغضهم 

 ٚٗللحًنة، إىل أف يدعوا للحشاب. كالفرش طائر معركؼ زتيق يتهافت على النّار.

أم يـو خيرج الّناس من القبور يسًنكف على غًن ىدل يف كّل اجتاه ، ذىنهم يف 

ذلك كاحلشرة الطّائرة كالبعوض كاجلراد فهم يف انتشارىم كتفرّقهم كذىاهبم كرليئهم بسبب 

 فراش مبثوث أم متفّرؽ منتشر. حًنهتم شلا ىم فيو، كأهنم

                                                           
 .ٜٛٗ، ص.كادلنهج....التفسًن ادلنًن يف العقيدة كالّشريعة كىبة الّزحيلي،  ٚٗ

 األية            

اجلملة من اجلر كاجملركر  اسم كاف الرتكيب

 ىي خرب كاف
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 5سورة القارعة األية   (6

              

العبارة يف ىذه األية ىي       فادلعىن من تلك العبارة  .

السًن كتبددىا حّّت تستوم مع األرض، متعّدد ىي تكوف اجلباؿ صوفا مندكفا يف خفة 

 ٛٗألواهنا اّليت تنفش ابليد، فصارت ىباء كزالت.

                                                           
 .ٓٓٙ....، ص. التفسًن ادليسّرطلبة من العلماء،  ٛٗ

 Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai ادلعىن ادلعجمي

yang bertebaran, 

 Hati manusia pada hari kiamat tidak tenang dan ادلعىن العبارة

khawatir memikirkan nasib mereka masing-

masing 

 األية             

اجلملة من اجلر كاجملركر ىي خرب   اسم كاف الرتكيب

 كاف

 Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang ادلعىن ادلعجمي

dihambur-hamburkan. 
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 5سورة الفيل األية  (7

        

العبارة يف ىذه األية ىي     مبعىن أكلتو الّدكاب فراثتو . 

الزرع اليابسة اّليت أكلتها الدكاب أك البهائم فراثتو فصار فجعلهم رلطمٌن بو كأكراؽ 

درينا. إّف هللا أىلكهم أم أصحاب الفيل كدمرىم كردىم بكيدىم كغيظهم كأىلك 

 ٜٗعامتهم مل ينالوا خًنا.

                                                           
، دار الكتب العلمية: تفسًن ابن كثًن تفسًن القرأف العظيم عماد الّدين أيب الفدا إمساعيل بن كثًن،ٜٗ

 .ٙ٘، ص. ق ٗٚٚبًنكت، 

 Gunung-gunung di hancurkan hingga rata dengan ادلعىن العبارة

bumi 

 األية       

 اجلر كاجملركر اجلملة الفعلية الرتكيب

 Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang ادلعىن ادلعجمي

dimakan (ulat). 

 Binasa orang yang sangat kafir ادلعىن العبارة
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 27سورة الفجر األية  (8

             

العبارة يف ىذه األية ىي       ادلؤمنة . كادلعىن من تلك العبارة ىي

يقاؿ ذلا ما أييت عند ادلوت. ادلطمئّنة ادلستقرة الثابتة ادلتيقنة ابحلّق، اآلمنة ىي  ٓ٘اآلمنة

ادلؤمنة اّليت اطمأنت بذكر هللا كطاعة هللا، ىي الّنفس ادلتيقنة إدياان حاقا كتوحيد هللا اليت 

كد الّشرع ال خياجلها شّكا يف صدؽ عقيدهتا، كرضا بقضاء هللا كقدرتو ككقفت عند حد

  ٔ٘راضية ابلّثواب.

 

                                                           
 .ٜٕٓ.....، ص. تفسًن القرآف الكرميدمحم بن صاحل العثميمٌن اخلًنية،  ٓ٘
 .ٗٙٙ، ص.التفسًن ادلنًن يف العقيدة كالّشريعة كادلنهج....كىبة الّزحيلي،  ٔ٘

 األية          

 الصفة ادلنادل الرتكيب

 Hai jiwa yang tenang ادلعىن ادلعجمي
 

 Hai jiwa yang ridha dengan semua takdir ادلعىن العبارة

dan ketentuan Allah swt. 
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 4سورة اللهب األية   (9

             

العبارة يف ىذه األية ىي           كامرأتو مبعىن الّنساء ىي .

زكجة أبو ذلب فادلعىن من تلك العبارة ىي ستدخل النارا متأججة، ىو كامرأتو اليت كانت 

كادلراد أهنا كانت  ٕ٘ألذيّتو.زتل الشوؾ فتطرحو يف طريق الّنيب دمحم صّلى هللا عليو كسّلم، 

دتشي ابلّنميمة كيورث الشر. قاؿ أبو حياف كالظاىر أهّنا كانت زتلتها احلطب أم ما فيو 

شوؾ، لتؤذم رإلقائو يف طريق الرسوؿ صّلى هللا عليو كسّلم كأصحابو لتعّقرىم فذمت 

 ٖ٘بذلك فسميت زتالة احلطب.

                                                           
 .ٖٓٙ....، ص. التفسًن ادليسّرطلبة من العلماء،  ٕ٘
 .٘ٙٚ، ص. التفسًن ادلنًن يف العقيدة كالّشريعة كادلنهج....كىبة الّزحيلي،  ٖ٘

 األية              

 اخلرب ادلبتداء الرتكيب

 Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar ادلعىن ادلعجمي

 Dan isterinya penyebar fitnah ادلعىن العبارة
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 أوجه العبارت اإلصطالحية يف "جز عّم" واللغة اإلندزنيسية .2

 العبارات اإلصطالحية من اجلملة اخلربية -أ 

العبارة  األايت رقم

 الكّلية

العبارة 

 اجلزئية

 املعىن العبارة املعىن املعجمي

ٔ.  

 

 

 
 

 Kami jadikan 

malam sebagai 

pakaian 

Kami jadikan 

malam sebagai 

waktu istirahat 

ٕ.       

   

  

 

 

Mengeluarkan 

darinya airnya 

dan tumbuhan 

Memancarkan 

air dan 

menumbuhkan 

tanaman 

ٖ.    

      

 

 

 

 Telah datang 

malapetaka 

besar 

Telah datang 

hari kiamat 

ٗ.     

  

 

 
 

 Telah dibunuh 

manusia yang 

bersangatan 

kafirnya 

Sungguh 

binasa manusia 
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٘.     

   

 

 

 

 Apabila datang 

suara yang 

memekakkan 

Apabila datang 

tiupan 

samgkakala 

ٙ.     

     

 

 

 

 Wajah pada 

hari itu 

tertutup debu 

Dan wajah 

mereka 

tertutup 

kehinaan 

ٚ.      

 

 

 Ditutup 

kegelapan 
Dirundung  

oleh kehinaan 

dan ketakutan 

ٛ.     



 

 

 

 Apabila  waktu 

subuh bernafas 
Apabila fajar 

akan terbit 

ٜ     

 

 

Celaka orang 

yang curang 
Celaka orang 

yang curang 

dalam menakar 

dan 

menimbang 

ٔٓ.     

 

 

 

 

 Orang yang 

diberikan 

kitabnya dari 

sebelah 

kanannya 

Orang-orang 

beruntung 

yaitu orang 

Mukmin 
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ٔٔ.      

 

 

 

 

 Sesungguhnya 

kamu melalui 

tingkat demi 

tingkat 

Melalui 

tahapan-

tahapan proses 

kehidupan dari 

dalam janin 

hingga dewasa 

ٕٔ.      

 

 

 

 

 Diciptakan 

dari air yang 

dipancarkan, 

Diciptakan dari 

air mani 

ٖٔ.  

    

 

 

 

 

 Dan kamu 

memakan harta 

pusaka dengan 

cara 

mencampur 

baurkan 

Dan kamu 

yang 

mengambil 

hak-hak fakir 

miskin dan 

anak Yatim 

ٔٗ.  

  

 

 

 

 Dan kami 

Telah 

menunjukkan 

kepadanya dua 

jalan 

Dan kami 

Telah 

menunjukkan 

kepadanya 

jalan kebaikan 

dan keburukan 

ٔ٘.      

   

 

 

 

 Kehendak  

wajah 

Tuhannya 

yang Maha 

Tinggi. 

Karena 

mengharap 

keridhaan 

Tuhannya yang 

Maha Tinggi. 
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ٔٙ.    

 

 

 

 

 Yang 

memberatkan 

punggungmu 

Yang 

melelahkan 

dan 

menyusahkan 

dalam 

menyampaikan 

risalah 

ٔٚ.     

  

 

 

 

 Kemudian 

kami 

kembalikan dia 

ke tempat yang 

serendah-

rendahnya. 

Kemudian 

kami 

kembalikan dia 

ke neraka 

ٔٛ.        

     

  

 

 

Niscaya kami 

tarik ubun-

ubunnya 

Niscaya kami 

lempar ke 

neraka. 

ٜٔ.      

   

 

  

 

 

Membacakan 

lembaran-

lembaran yang 

disucikan 

Membacakan 

Al-Qur’an 

ٕٓ.      

 

 

 Di dalamnya 

terdapat (isi) 

kitab-kitab 

yang lurus 

Didalam Al-

Quran terdapat 

kandungan 

kitab-kitab 

terdahulu 
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ٕٔ.      

  

  

 

 

Pada hari itu 

bumi 

menceritakan 

beritanya 

Mengabarkan 

tentang 

kejadian 

kiamat 

ٕٕ.   

   

 

 

 

 Dan 

Sesungguhnya 

kamu benar-

benar akan 

melihatnya 

dengan mata 

yakin 

Dan 

Sesungguhnya 

kamu benar-

benar akan 

melihatnya 

dengan mata 

kepala sendiri 

ٕٖ.      

 

 

 

 

 Membakar 

sampai hati 
Membakar 

yang teramat 

perih 

ٕٗ.    

   

  

 

 

Binasalah 

kedua tangan 

abu Lahab dan 

Sesungguhnya 

dia akan binasa 

Binasa diri 

Abu Lahab 

ٕ٘.    

 

 

 

 

 Sesungguhnya 

beserta 

kesulitan ada 

kemudahan 

Dibalik 

kesulitan selalu 

ada 

kemudahan-

kemudahan 

ٕٙ. ىل أاتؾ حديث  

 

Apakah telah 

datang 

kepadamu 

Perhatikanlah 

berita tentang 

hari kiamat 
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  berita tentangالغاشية

hari kiamat? 

ٕٚ.إنّو لقوؿ فصل  

 

 

Sesungguhnya 

dia adalah 

perkataan 

pemisah  

Sesungguhnya 

Al-Quran 

adalah 

pembeda 

antara haq dan 

bathil 

ٕٛ. ككجدؾ ضاال

فهدل

  

 

 

Dia 

menemukanmu 

dalam keadaan 

sesat lalu 

memberimu 

petunjuk 

Dia 

menemukanmu 

dalam keadaan 

bingung lalu 

memberimu 

petunjuk 

ٕٜ.فإذا فرغت فانصب 

 

 

 Apabila telah 

selesai dari 

urusanmu yang 

satu hendaklah 

lakukan urusan 

berikutnya 

Apabila telah 

selesai dari 

urusan 

duniamu 

hendaklah 

lakukan urusan 

akhiratmu 
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 العبارات اإلصطالحية من تركيب اإلضايف اسم الّزمان -ب 

 وكنيةذي وذات العبارات لإلصطالحية من تركيب اإلضايف  -ج 

العبارة  األايت رقم

 الكلّية

العبارة 

 اجلزئية

 املعىن العبارة املعىن املعجمي

ٔ.    

     

 

 

 

 Sesungguhnya 

hari Keputusan 

adalah suatu 

waktu yang 

ditetapkan 

Sesungguhnya 

hari kiamat 

telah 

ditetapkan 

ٕ.    

 

 

 

 

 Itulah hari yang 

pasti 

Itulah hari 

kiamat 

ٖ.       

 

 

 Hari besar Hari Kiamat 

العبارة  األايت رقم

 الكلّية

العبارة 

 اجلزئية

 املعىن العبارة املعىن املعجمي

ٔ.     

 

 Terbunuh 

orang-orang 

yang membuat 

Binasa dan 

terlaknat 

pembesar 
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 العبارات اإلصطالحية من تركيب اإلضايف الظرف -د 

   parit Najran 

ٕ.      

 

 

 

 

   Demi langit 

pemilik 

kembali 

Demi langit 

yang 

mengandung 

hujan 

ٖ.     

   

  

 

 

Dan Fir'aun 

yang 

mempunyai 

pasak-pasak. 

Dan Fir'aun 

yang 

mempunyai 

(tentara yang 

banyak), 

ٗ.       

   

 

 

 

 Mereka  adalah 

golongan 

kanan. 

Mereka 

orang-orang 

yang beriman 

٘.    

  

 

 

 

 mereka itu 

adalah 

golongan kiri. 

Dan orang-

orang kafir itu 

adalah orang 

yang 

sengsara. 

العبارة    األايت رقم

 الكلّية

العبارة 

 اجلزئية

املعىن 

 املعجمي

املعىن 

 العبارة
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 العبارات اإلصطالحية من األمثال -ه 

ٔ.        

   

 

 

 

 Adapun 

orang-orang 

yang 

diberikan 

kitabnya dari 

belakang, 

Orang-

orang kafir 

العبارة    األايت رقم

 الكلّية

 العبارة   

 اجلزئية

 املعىن العبارة املعىن املعجمي

ٔ.       

    

  

 

 

Mereka itu 

seburuk-buruk 

makhluk 

seburuk-

buruk 

makhluk 

karena telah 

kafir 

ٕ.    

 

  

 

 

Mereka itu 

adalah sebaik-

baik makhluk. 

sebaik-baik 

makhluk 

karena 

beriman 

ٖ.    

     

  

 

 

 

 Melakukan 

sebesar atom 
 

Sekecil 

apapun 

perbuatan 

baik akan 

mendapatkan 

pahala 

kebajikan 
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ٗ.     

     

 

 

 

 

 Melakukan 

sebesar atom 
 

Sekecil 

apapun amal 

perbuatan 

jahat akan 

mendapat 

perhitungan 

٘.        

   

  

 

 

 

 Pada hari itu 

manusia 

adalah seperti 

anai-anai yang 

bertebaran, 

Hati manusia 

pada hari 

kiamat tidak 

tenang dan 

khawatir 

memikirkan 

nasib mereka 

masing-

masing 

ٙ.       

    

 

 

 

 

 Dan gunung-

gunung adalah 

seperti bulu 

yang 

dihambur-

hamburkan. 

Gunung-

gunung di 

hancurkan 

hingga rata 

dengan bumi 

ٚ.     

 

 

 Dia 

menjadikan 

mereka seperti 

daun-daun 

yang dimakan 

Binasa orang 

yang sangat 

kafir 



555 
 

100 
 

املقارنة واإلختالف من العبارة اإلصطالحية يف اللغة العربية واللغة  .ٖ

  اإلندونيسية

بعد حتليل العبارة اإلصطالحية يف جزء عّم مثّ حتليل أظلاطها كمعانيها، جتد 

 أكجو ادلقارنة كاإلختالفة بٌن ىايت اللغتٌن، كما يلي:الباحثة 

 من خالؿ تقسيم العبارة اإلصطالحية (ٔ

 تفسيم نوع العبارة اإلصطالحية

 اللغة اإلندكنيسية اللغة العربية

 ثالثة أنواع نوعاف

 
(ulat). 

ٛ.        

   

  

 
 

Hai 

jiwa 

yang 

tenang 
 

Hai jiwa yang 

ridha dengan 

semua takdir 

dan ketentuan 

Allah swt. 

ٜ.        

  

 

 

 

 Dan (begitu 

pula) istrinya, 

pembawa kayu 

bakar 

Dan isterinya 

penyebar 

fitnah 
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 لفظ العبارة

 تعبًن اإلصطالحي

 العبارة الكّلية

 العبارة اجلزئية

 األمثاؿ

العبارة االصطالحية حتتوم على لّلغة العربية قسماف، عموما كلكن فيها أم 

االصطالحية بٌن ، ”peribahasa“األمثاؿ ،  ”methapor“، اإلستعارة ”simile“التشبيو 

 .”ungkapan-ungkapan kolokial dan slang“التعبًنات العامية ، ”jargon“ رتاعة ما

 العبارة اإلصطالحيةمن خالؿ تقسيم أظلاط عناصر تركيب  (ٕ

 أظلاط العبارة اإلصطالحية

 اللغة اإلندكنيسية اللغة العربية

 ثالثة أقساـ

 رتلة اخلربية

 الرتكيب اإلضايف

 شبو اجلملة

 ثالثة أقساـ

Kata Kompleks 
Idiom Frasal 

Ungkapan Idiomatik 
 

 

 تركيبها.متسواي يف رتلة أظلاط أقسامها كلكّن ادلتفرؽ يف عناصر 

 من خالؿ معانيها (ٖ
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العبارة اإلصطالحية يف اللغة العربية خاصة يف القرآف الكرمي تتضّمن عن 

الّرسالة كالّنصيحة كأسوة حسنة كالّتهديد كالقسم كيف اللغة اإلندكنيسية تتضّمن عن 

 الّنصيحة ككّل الذم تتصل ابحلياة اإلنساف.

الكرمي خاصة يف جز عّم كأظلاطها من معرفة كّل العبارة اإلصطالحية يف القرآف 

كمعانيها كمقارنتها مع اللغة اإلندكنيسية ىذا أيمر القارئٌن لفهمها كلعمل ما الذم 

يكتب فيو إّما عن األكامر كالّنواىي كاألخبار عن القـو الّسلفّيٌن كإّما عن األجر كاإلمث 

 حّّت يعمل كّل اخلًنات لإلصلاز رضا هللا كحتصل األجر كاجلّنة.

استخدـ الناس العبارات اإلصطالحية عاّمة لتصغًن الكالـ أك يدّؿ على معىن 

ادلبالغة أك لتقصًن الكالـ كأيضا جلعل لغتهم أكثر ألواف كأكثر ثراء كلتعبًن عن ظالؿ 

دقيقة من ادلعىن أك النية. أّما الوظائف من العبارة اإلصطالحية يف القرآف الكرمي يدّؿ 

القرآف الكرمي، كاليستطيع كّل انساف أخر يصنع الكتاب شلاثل على بديعة كرتيلة أايت 

القرآف الكرمي. لذلك، فيجب علينا دلعرفة كفهم معاين العبارة اإلصطالحية يف القرآف 

 الكرمي حّّت الطلطأ على فهم معاهنا.

ألّف العبارة اإلصطالحية يف اللغة العربية خاصة يف القرآف الكرمي ذلا معاين 

غي لنا أف نقرأ الكتب الّتفاسًن ككتب الّنظرايت عن العبارة اإلصطالحية. ألنّنا متنّوعة فينب

 النستطيع أف نفّسرىا بال ننظر سياقي األايت أّكال حلصوؿ معاين صحيحا كعميقا.
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كادلنافع من نعّلم العبارة اإلصطالحية يف القرآف الكرمي يف تعليم اللغة العربية   

 ىي:

 كتشجيع اجلديدات ادلفردات من أف تزيد ديكنك ادلصطلحات، تعلم خالؿ من .ٔ

 .أكرب بشكل العربية اللغة دراسة على نفسك

 كديكن أكسع بصًنتك تكوفالكرمي   القرآف يف ادلصطلحات أظلاط من طريقة معرفة .ٕ

 .العربية النصوص تررتة يف تطبيقها

 ك كتررتتها، ادلصطلحات فهم صعوبة يف اللغة تعلم يف الطالب مشكلة تكمن .ٖ

 .الثقافية كاالختالفات اجلمل، كتركيب ، ادلفردات نقص إىل ذلك

 يكوف حبيث ادلعىن، قبنط كاسعة معرفة طلبت االصطالحية العبارات تررتة ألف

 الذين ىم اللغة ثقافات كيفهموف كاسعة رؤية لديهم الذين الطالب أك ادلرترتوف

 .ذلك على قادركف

 للمرترتٌن التحديد كجو على ىو ادلصطلحات من النوع ىذا تعلم من الغرضك 

 .ادلستوايت رتيع على العربية اللغة يدرسوف الذين كالطالب العرب

 

 


