
 

 

 

 ملخص البحث
 

 .(ةالرتبوي احلب واملودة وقيمها لفظ)دراسة حتليلية داللية عن  يف القرآن الكريمداللة احلب واملودة :  حممد رجال زين اهلل

يف خمتلف اآليا  املشتملة  معنى وااحدعلى  ندالياحا  القرآن من مصطالاحلب واملودة  ظيلفأن من املعروف 

واستعمل القرآن  .عند علم الداللة الرتادفيف مبااحث  انيندرج ماهانظرا إىل اختالف معن احلب واملودة يلفظو  امعليه

 ؤيدتاحيث  ةالرتبوي يمالق ماهلاحلب واملودة  يلفظن ياقا  املختلفة، ومن نااحية أخرى أيف الساحلب واملودة  يلفظالكريم 

يف نشر إعجاز  غبةر ين اللفظنيلل حتليال دالليا عن هذمنزلة القرآن هدى للناس يف كل جمال، فمن ثم أراد الكاتب أن حي

 .القرآن الكريم

ومعرفة  ،ما، ومعرفة املعاني السياقية هلاحلب واملودة  يللفظيهدف هذا البحث إىل معرفة املعاني املعجمية 

 يف القرآن الكريم. ين اللفظنيهذ يمن معان ةبويالرت القيم

إىل استخدام علم فيحتاج الكاتب  األلفاظ املرتادفة انيمعلتحليل أساس التفكري أن على هذا البحث  ويتأسس

، هو األلفاظ املفردة الدالة على شيء وااحد باعتبار وااحداأللفاظ ومنها الرتادف الذي  يالداللة الذي يبحث عن معان

 اإلسالمية. الرتبيةيعتمد الكاتب على علم احلب واملودة  يلفظ يمن معان ةالرتبوي القيمعن  وللكشف

إىل وجه البحث احيث يداللي  طريقة حتليل املضمون بتحليل يأما طريقة البحث املستخدمة يف هذه الدراسة فه

لكريم اليت تتعلق مبوضع خاص جبمع كل حتليل معاني األلفاظ وطريقة موضوعية أي طريقة تستخدم يف تفسري آيا  القرآن ا

 .ختاره البااحث يف هذا البحث فهو املدخل النوعياأما املدخل الذي و.آية تتصل به

لفظ لأن من املعاني املعجمية  أوال يف القرآن الكريم وصل إىل نتائج منهااحلب واملودة  يلفظوبعد ما احلل الكاتب 

و مساع أو احصول نفع حمّقق أو موهوم لعدم احنصار احملبة يف ميل النفس إىل ميل النفس إىل احلسن عندها مبعاينة أ احلب

الطاعة والتعظيم تدل على احلب املعاني السياقية للفظ  وثانيا أن .حمبة الشيئ ومتنى احصولهمبعنى املودة ، ولفظ  املريئا 

لزام اإلووشغاف القلب واإلنبا   واهلوى رصاحلو والشهوة واملعرفة والتوقري والتواحيد والعبادة والتوكل واإلخالص والتيقن

 التعارف معنى دل علىتاملودة  لفظعاني السياقية لاملو والنعمة عوالولواإللزام و واحلسن والرمحة واإلثبا  واحلاجة

 يلفظمعاني أن  وثالثا.والثناء احلسن خيوالتحاب والتأ والتزويج والرأفة وصلة الراحم واحلب ة واملوافقةوالصداقة واأللف

قيم تربوية وهي الفكرة املفيدة فى عملية الرتبية وسيلة للوصول إىل الغاية النهائية فى الرتبية والتعليم. هلا  احلب واملودة

احلب  يلفظمن  ةالرتبويلقيم أماا. حتقيق األهداف من التعليم فى احجرة الدراسة أو يف خارجها وهذه القيم مفيدة يف

القيم ( 2 ،تواحيد اهلل والتيقن به والتوكل عليه القيم االعتقادية فهي  (1نواح:  ثالث نقسم إىلتفيف القرآن الكريم واملودة 

القيم  (3 اإلخالص يف العمل وإلزام صلة الراحم مع من احولنا واأللفة يف الصداقة العملية فهي أمر األوالد بالعبادة باحلرص و

 .التواضعيف القربى و اخلري علىاخللقية فهي التعاون مع الناس 


