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 الباب األول

 مقدمة

 حثالفصل األول: خلفية الب

الكريم يف االصطالح الشرعّي بأَنه كالم اهلل تعاىل املعجز،  القرآنعرف ي

املوحى به إىل الّنيب حممد عليه الّصالة والّسالم بواسطة امللك جربيل عليه الّسالم 

املنقول بالّتواترامَلكتوب بني دفََّتي امُلصحف املتعبَّد بتالوته امَلبدوء بسورة الفاحتة 

  واملختوم بسورة الّناس

هو الكتاب الذي كان هدى للناس كافة وللمسلمني خاصة  القرآن الكريم

العقيدة والشريعة واألخالق وما أشبه  ،حلياةنه هداهم إىل ايخ ر يف كل ناحية األ

رسوله علقة بها، وقد أمر اهلل جّل شأنه ذلك بطريقة وضع املبادئ األساسية املت

خبار ع  تلك املبادئ، واألمر بالناس كافة إعطاء األاهلل عليه وسلم بصلى 

 (18: 1996وتعليمه. )قريش شهاب،  القرآن الكريمبالهتمام 

مصدرا أساسيا لرتبية اإلسالم ألن له القيم القاطعة  القرآن الكريمأصبح 

شأنه إلرشاد الناس وتربيتهم يف أنشطتهم اليومية. وذلك كله  أنزله اهلل جّل



2 

 

 

إكماال للكتب اليت أنزهلا اهلل م  قبل  القرآن الكريمم. نزل الكري القرآنمكتوبة يف 

 ويشمل على كل علم. قال اهلل عز وجل:

َوَيْوَم َنْبَعُث ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة َشِهيًدا َعَلْيِهْم ِمْ  َأْنُفِسِهْم َوِجْئَنا ِبَك َشِهيًدا َعَلى َهُؤَلاِء 

َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمنَي )النحل  َوَنزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا ِلُكلِّ

 :89) 

وظيفتان أساسيتان هما: مصادر التشريع ودليل على الكريم للقرآن 

كمصادر التشريع  القرآن الكريمصدق النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الرسالة. 

)أزوماردي جلة يف العاجلة واآليتيح الشريعة الدينية هدى للناس لنيل السعادة 

 ( واملراد بالشريعة هنا هو الصراط املستقيم.105-104: 2001أزرا، 

كمصادر التشريع كذلك أوحى اهلل نبيه  القرآن الكريموجبانب ذلك أن 

يسمى القرآن دليال على صدق رسالته مل  يعارض دعوته. وهذا يف علوم 

 (105-104: 2001عجزة )أزوماردي أزرا، مب

كتاب اهلل تعاىل وكالمه، أنزله على الّنيب حممد عليه الّصالة  قرآن الكريمال

والّسالم وتكفَّل حبفظه إىل قيام الّساعة، وجعله معجزة مصِدقة ومؤيِّدة لنبوة 
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ورسالة الّنيب عليه الّصالة والّسالم وجاء كتاب هداية ورشاد للبشرية يستن ر 

 ون إىل اهلل بتالوته وحفظه والتخلق بأخالقهالّناس بهديه ويَتبعون تعاليمه، ويتقرب

دليل على صدق النيب حممد صلى اهلل عليه  القرآن الكريمبالرغم م  أن 

أنه هداية الدي   به وسلم بل وظيفته األساسية هي هدى للناس كافة. واملراد

يف لناس أو يسمى بالشريعة. والشريعة لغة هي الطريقة للوصول إىل املاء، فكان ا

أيضا يف  ه. وروحسائر املخلوقاتإىل املاء يف حياتهم وكذلك  حاجة ماسة

ملهم إليه )قريش شهاب، ياة. وكانت الشريعة هنا حتحاجة ماسة إىل ماء احل

1996 :12.) 

 يةمعجزة اإلسالم الباق القرآن الكريمن إ( 9: 1973قال مناع القطان )

رسول اهلل  القرآن الكريمم. أنزل اهلل ويؤكدها تقدم العلوم واملعارف على الدوا

حممد صلى اهلل عليه وسلم ليخرج الناس م  الظلمات إىل النور ويهديهم إىل 

ه العربيني الصراط املستقيم. وقد بلغه الرسول صلى اهلل عليه وسلم ألصحاب

صلى اهلل عليه وسلم  هوهم يستطيعون على سؤال حتى يقدروا على فهم آيات

 عنها.
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أن املعجزة أمر عجيب وقع على النيب صلى اهلل  إىللعلماء وقد ذهب ا

عليه وسلم حجة ودليال على نبوته اليت يتحداها املرتددون بإتيان ما مثلها وهم 

 (.23:  1998ال يأتون بها )قريش شهاب، 

يكم   كتاب يتحدى الكافري  جلعل مثله القرآن الكريمجدير بالذكر أن 

فري  بأن يأتوا مبثله أو بعشر سوٍر منه أو حّتى آيٍة اإلعجاز يف حتّدي القوم الكا

يف  .هم التحدفيه أربع مراحل  واحدٍة م  مثل آياته، وما زال التحدّي قائمًا

القرآن  يتحدى اهلل الكافري  جلعل ما مثلالكريم  القرآن الكريميف  احلقيقة أن

جلعل سورة بعضه م  سوره ثم يدنيه مرة ه جلعل ما مثله كله ثم يدني الكريم

القرآن ما يتضمنه وأخ را يتحدى اهلل الكافري  جلعل آية واحدة مثل واحدة مثله 

 ال أحد يستطع جلعل مثله .الواقع  م  آياته ولك  الكريم

معجز بكل ما حيتمله هذا اللفظ م  معنى  القرآن الكريمال شك يف أن 

  اإلعجاز فهو معجز يف ألفاظه وأسلوبه، واحلرف الواحد منه يف موضعه م

الذي ال يستغين عنه غ ره يف عالقة الكلمة، والكلمة يف موضعها م  اإلعجاز 

. وهو معجز موضعها م  اإلعجاز يف عالقة اآلياتيف عالقة اجلملة، واجلملة يف 

جيد فيه القارئ مظاهر احلياة والكون واإلنسان وهو معجز يف  .يف بيانه ونظمه
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ة اإلنسانية ورسائلها يف الوجود )مناع معانيه اليت كشفت السرت ع  احلقيق

 (.263-262: 1973القطان، 

اهلل ف يشتمل على النواحي املختلفة القرآن الكريماإلعجاز الذي حيتمله 

ومتثَّل  عليه الّصالة والّسالم الكريم ليكون ُمعجزًة ُمؤيِّدًة للنيب القرآنتعاىل أنزل 

احة وبالغة، وإخبار ع  الغيب الكريم م  فص القرآن الكريماإلعجاز مبا حواه 

 كانت. ولغوي عجاز علمي وتشريعيإوقصص لألمم السَّابقة، وما تضمنه م  

اختيار ألفاظه وأمجل اللغات استعماال جيدها قارئه  مجيال القرآن الكريملغة 

 وسامعه. 

 فعليه أن عربية، وم  يريد فهمه القرآن الكريمأن لغة  كما هو املعروف

 (morfologi)  والصرف  (sintaksis) اعد اللغوية علم النحويستوعب على القو

 لغة العربيةأساس ال أن يفهم و  ( style bahasa)والبالغة (derivasi) واالشتقاق

)حممد نور   وما أشبه ذلك م  فروع العلوم العربية. اوأسراره اأسالبهذوق و

 ( 10: 2002إخوان، 
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، القرآن الكريمعاني املتضمنة يف املب نهتموجبانب ذلك، مما يلزم علينا أن 

وهذا حيتاج إىل دراسة املعنى اهتماما لفهم  الرسائل األلوهية  واملصادر 

 (4: 2004)فخرو الراز،   (semantik) وهي علم الداللة .األساسية فيه

)شهاب الدي ،   (kosakata) وم  املعروف أن للغة العربية ثروة املفردات

 ) واملعنى. وهلا عالقة  بعضها لبعض، مرتادفا ( ومتنوعة اللفظ45: 2005

(sinonim ) كان أو مشرتكا (polisemi)  لفظيا أو متضادا (antonim)  وهذا كله .

 معجزة. القرآن الكريميدل على أن 

حيمل ويكيس  نىمعجزة بكل مع القرآن الكريموكما قد سبق بيانه أن 

ناحية اللغة وكانت لغته لغة معجزته م   القرآن الكريمألفاظه وأسلوبه. وكان 

 عربية وللغة ثروة املفردات ويف ضمنها األلفاظ املرتادفة.

 لفظالكريم هي  القرآن الكريموم  األلفاظ اليت يبحث عنها الكاتب يف 

)أمحد  الرمح يف املعنى هو  نيمتساوي فظانل انمهما كان هذ احلب واملودة

يف معان خمتلفة  انتلفخي فظنيالل ي (. بل كانت معاني هذ1984ورصان منور، 

لقد قال بعض علماء اللغة أن لفظ احلب يدل على إن كانت متحدة يف حقيقها.

 ة لشيئ جمرد ولفظ املودة يدل على معنى الرمحة لشيئمحالرمعنى 
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يف اللغة  واملودة  يف اللغة  اللزوم والثبات وذكر يف الكتاب اآلخر أن احلب.ملموس

  ( 245) األصفهاني :  حمبة الشيئ ومتنى حصوله

  (bentuk) له صيغ م  ناحية علم الصرف م  احملقق أن لفظ احلب واملودة

أن وهاهو يدل على  لفة لبعضها بعضا.ومعاني خمتكث رة م  األمساء واألفعال 

صيغ الكلمات . لذلك أماإذا كانت ليس أمرا سهال  القرآن الكريمفهم كلمات 

ولك  املعنى م  أن االختالفات قليلة رغم .بال تلفة فكانت معان خمتلفةخم

وجبانب ذلك مما يلزم على أن يكون . ( 39: 2002سيكون خمتلفا )عبد ايخ ر، 

ما يسمى هذا البحث علم ( أو  53: 2003،  ع  املعنى )آمني الدي البحث 

  (makna gramatikal) كان وحنويا  (makna leksikal)على حد سواء معجمياالداللة 

  (makna kontekstual) الرتكييب و املعجمي والسياقيالتحليل تاج إىل وحيكان 

 قال اهلل جل شأنه  

 ُكنُت ياَلْيَتِنى َمَودٌَّة ۥَوَبْيَنُه َبْيَنُكْم ۢ  َتُك  لَّْم َكَأن َلَيُقوَل َّ للَِّهٱ مَِّ  َفْضٌل َأَصاَبُكْم َوَلِئْ 

  ﴾73: النساء ﴿ َعِظيًما َفْوًزا َفَأُفوَز َمَعُهْم
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صطالحا يدل لغة يدل على معنى الرمحة وا كان لفظ املودة يف هذه االيةو

عالقة بني ال سيما ال هلم العالقة م  قبلخصني فأكثر تكون بني الشعلى الرمحة 

 زواج.ال

  وقال أيضا

 َأَشدُّ َءاَمُنوا لَِّذيَ ٱَو للَِّهٱ َكُحبِّ ُيِحبُّوَنُهْم َأنَداًدا للَِّهٱ ُدوِن ِم  َيتَِّخُذ َم  لنَّاِسٱ َوِمَ 

 َشِديُد للََّهٱ َوَأنَّ َجِميًعا ِللَِّه ْلُقوََّةٱ َأنَّ ْلَعَذاَبٱ َيَرْوَن ِإْذ َظَلُموا لَِّذيَ ٱ َيَرى َوَلْو لِّلَِّه ُحبًّا

 (165البقرة : )  ْلَعَذاِبٱ

 يةآني مثانو  مخسالكريم ن القرآوما يشتق منه يف  احلب وكان لفظ  

أربع  وما يشتق منه القرآن الكريميف  املودة لفظ و( 19املفهرس:  )املعجم

 ( 79)املعجم املفهرس:  يةآوعشري  

إعجاز م  جهة لغته فحسب بل له إعجاز يف تضمني  الكريم ليس للقرآن

 لكل ناحية السيما الرتبية. ةآياته حتى يصبح املراجع األساسي

أنها كاألمر الضروري تمع. كانت الرتبية ضرورية لكل فرد م  أفراد اجملو

ال ميك  إطالقها م  االفرتاض والتعريفات ع  معناها احلقيقي، وخباصة الرتبية 

 اليت مصدرها شرائع دينية يعين الرتبية اإلسالمية.
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أن الرتبية اإلسالمية إمجاال هي الرتبية  إىل (2004ذهب أمحد تفس ر )

( الرتبية 1998ال مارميبا )ويف فرصة أخرى قاليت مصدرها الشرائع الدينية. 

اإلسالمية وسيلة للرياضة اجلسمية والروحية على أساس شريعة اإلسالم 

 (.9: 2014)ه ري غوناوان، 

وينتج ع  ذلك أن الرتبية اإلسالمية هلا عالقة وثيقة بشرائع اإلسالم. 

م  مصادر اإلسالم لتنظيم جماالت  ي والسنة النبوية مصدر القرآن الكريمكان 

ا يف القيام برتبية ياة. وكانت فيها األحكام والقيم اليت جعلت مصدرا أساساحلي

 نشودةفتعطينا ماليت إن نفيضها  القرآن الكريماإلسالم. وهناك إشارات يف 

 عديدة للرتبية السيما الرتبية اإلسالمية.

ذكر شيئ خ را كان تتعلق مبوقف الناس يف  نظرية القيمم  املعروف أن  

قيلت يف تعريفها و .حا كان أم خطاء و مقبوال كان أم مفصوالصحي أم سوء و

حول ما يعترب  الناسيف إجراء الختاذ قرارات يف  اإلنسان نظر القيمةاآلخر أن 

 نفسهم .لنفسه وأل طيأخوما يعترب صحيحا 

قول اهلل هو الوحي  القرآن الكريمزكية درجات إىل أن  توقد ذهب 

هذا التعريف للقرآن العالمة السيد  وقد أّكد.الذي يسلمه جربائيل للنيب حممد
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م  املوضوعات النظرية والعملية كدليل   سلسلة م يتكون  القرآن الكريمأن 

 للحياة للبشرية

ع  هذه املسألة  اعتمادا على البيان السابق أراد الكاتب أن يبحث

 ريمالك القرآن الكريميف  داللة احلب واملودة" وضوع البحث:على التحقيق يف م

 ("لفظ احلب و املودة وقيمها الرتبوية)دراسة حتليلية داللية ع  

 الفصل الثاني: حتقيق البحث

اعتمادا على ما قد سبق بيانه، فتحقيق البحث الذي قرره الكاتب يف  

 صورة األسئلة اآلتية:

 ؟القرآن الكريماحلب واملودة يف  يللفظ ةياملعجم يناما املع .1

 ؟ القرآن الكريماحلب واملودة يف  يللفظ ةيالسياق انيما املع .2

يف   م  جهة ومعانيهما احلب واملودة يفظل الم  استعم ةالرتبوي القيمما  .3

 ؟ القرآن الكريم

 الفصل الثالث: أغراض البحث

 فاألغراض هلذا البحث هي:

 القرآن الكريماحلب واملودة يف  يللفظ ةاملعجمي ملعاني معرفة .1
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 القرآن الكريماحلب واملودة يف  يللفظ ةيلسياقا انيمعرفة املع .2

القرآن يف  ومعانيهمااحلب واملودة  يالقيم الرتبوية م  استعمال لفظمعرفة  .3

 ؟ الكريم

 

 الفصل الرابع: أساس التفك ر

. ال نهاية يف يف العاملم  كتب اليت له اإلعجاز الكث ر  القرآن الكريم 

حقيقته وال يقف إعجازه م  جهة يل على ألنه دل القرآن الكريممناقشة إعجاز 

 بل جهة األحروف. فحسب  األلفاظ

ونهتم به م  ناحية األلفاظ، جند  القرآن الكريمإعجاز إىل حينما ننظر  

ني أو أكثر ولكنها متساويان يف املعنى ويسمى هذا يف علم الداللة تكلمتني املختلف

رتادف يف ال( 173التاريخ:  . وقال أمييل بديع يعقوب )دون (sinonim)رتادفبال

مثله لفظ ما اختلف لفظه واتفق معناه أو يدل على األلفاظ يف مدلول واللغة هو 

الكريم مبختلف الصيغة.  القرآن الكريم. ووجدت هذه كلها يف ب واملودةاحل

 .رمح الألنها متساوية يف املعنى هو  برتادفوتسمى 
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يدرس فيه اللغة ألن اللفظ علم   (semantik)وم  املعروف أن علم اللغة 

واملعنى جزء م  أجزاء اللغة. وقال رمضان أبو التواب يف كتابه: املدخل إىل 

( أن علم اللغة يشتمل 12 – 10: 1997علم اللغة ومناهج البحث اللغوي )

 على العناصر وهي:

اليت تتألف منها اللغة، ويتناول ذلك تشريح   (fonologi) دراسة األصوات .1

 مكانات النطق املختلفة الكامنةلصوتي لدي اإلنسان، ومعرفة إاجلهاز ا

ووصف أماك  النطق وخمارج األصوات يف هذا اجلهاز، وتقسيم 

األصوات اإلنسانية إىل جمموعات، تظهر يف كل جمموعة منها خصائص 

يف (intonation) والتنغيم   (stressing) معينة، ودراسة املقاطع الصوتية، والنرب

البحث ع  القوانني الصوتية اليت تكم  وراء إبدال األصوات الكالم، و

 وتغي رها. كل ذلك يتناوله فرع خاص م  فروع اللغة وهو علم األصوات.

أو البحث يف القواعد املتصلة بالصيغ، واشتقاق   (morfologi) دراسة البنية .2

لى املعاني وتغي ر أبنية األلفاظ للداللة عوتصريفها،   (derivasi kata)الكلمات

 املختلفة وهو ما يدرس عند العرب باسم بعلم الصرف.
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م  حيث ترتيب أجزائها وأثر كل جزء   (sintaksis) دراسة نظام اجلملة .3

منها يف اآلخر وعالقة هذه األجزاء بعضها ببعض، وطريقة ربتها وهذه 

 تسمى بعلم النحو.

والعالقة بني هذه   (semantik)دراسة داللة األلفاظ أو معاني املفردات .4

الدالالت واملعاني املختلفة واحلقيقي منها واجملازي والتطور الداللي 

وعوامله ونتائجه ونشوء الرتادف واإلشرتاك اللفظي واألضداد وغ ر 

 ذلك. وهذه تسمى بعلم الداللة.

 ةلغالفهو أحد دراسة علم  (psikolinguistik) البحث يف نشأة اللغة اإلنسانية .5

أحوال الذي يقارن اللغات ويدرس تطور اللغة م  وقت آلخر ويراقب 

 هاكتشف سبب تغ ريتغ ر اللغات و كيفية

تتكون . (psikososiolinguistik)عالقة اللغة باجملتمع اإلنساني والنفس البشرية .6

دراسة اللغة  االجتماع واللغة . إضافة إىل ذلك أنهاعلم النفس و م 

 ية اجملتمعاملصاحبة حلالة نفس
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 لكل النواحي م  علم  (linguistik deskriptif) وتطورها اللغة البحث يف حياة .7

وعلم اللغة وعلم الصرف وما أشبه ذلك م  العلوم وعلم الصرف  الصوت

  اللغوية

ن علم اللغة هو العلم الذي يدرس أ( 18: 1989ولي )وقال حممد علي ايخ

 اللغة وهو ينقسم إىل فرعني:

. ويشمل هذا الفرع عدة علوم منها  (linguistik teoritis) للغة النظريعلم ا .1

 linguistik)وعلم اللغة التارخيي  (fonem)علم األصوات وعلم الفونيمات

historis)  وعلم املعاني (semantik)  وعلم الصرف(morfologi)   وعلم

 . (sintaksis)النحو

. ويشمل هذا الفرع عدة علوم  (linguistik terapan)علم اللغة التطبيقي .2

 منها تدريس اللغات األجنبية والرتمجة وعلم اللغة النفسي

(psikolinguistik)  وعلم اللغة االجتماعي(sosiolinguistik) . 

أن اللفظ واملعنى يبحثان يف علم املعاني هما م   التحليل ويف خصائص

لم يبحث ع  عالمة املعنى الفروع يف علم اللغة النظري. علم املعاني هو ع
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وعالقة اللفظ باللفظ اآلخر يف ناحية املعنى. بعض علماء اللغة يذكروها بعلم 

 . (semantik)الداللة

علم الداللة هو العلم الذي يدرس املعنى، ذلك الفرع م  علم اللغة الذي 

 ةأو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب  (teori makna) يتناول نظرية املعنى

: 1992يوافرها يف الرمز حتى يكون قادرا على محل املعنى )أمحد خمتار عمر: 

11.) 

بحث يف تالداللة ال  أن (11: 1992ولك  عند أمحد حممد قرار )

وواسعة  بل تواسع يف ناحية كث رة حسباملسائل اليت تناسب اللفظ واملعنى ف

لغوية م  ناحية علم األلفاظ يعين م  أنواع املعنى ومناسبتها. أما املفردات ال

 هي:ونقسم على ثالثة أنواع تالداللة ف

 املتباي ، وهو أن يدل اللفظ الواحد على معنى واحد وهو أكثر اللغة. .1

وهو أن يدل اللفظ الواحد على أكثر م  معنى فإن   (polisemi) املشرتك .2

كانت داللته على معنيني غ ر متضادي  فهو املشرتك اللفظي، أما إذا 

 ت على معنيني متضادي  فهو م  باب األضداد.كان

 وهو أن يدل أكثر م  لفظ على معنى واحد.  (sinonim) املرتادف .3



16 

 

 

واحلاصل أن اللفظ يف اللغة العربية جنده كث را بوجود العالقة املعنوية أو 

أنواع داللة اللفظ أو وحدات اللغة األخرى مع اللفظ اآلخر أو غ رها. العالقة 

 د تكون ختتلط بني األنواع الثالثة السابقة.املعنوية ق

وقد اختلف اللغويون العرب القدماء اختالفا واسعا يف إثبات وإنكار 

 (216: 1992ر، ة العربية )أمحد خمتار عمالرتادف يف اللغ

فريق أثبت وجود الرتادف واحتج لوجوده بأن مجيع أهل اللغة إذا أرادوا  .1

يدل على أن اللب والعقل عندهم  أن يفسروا اللب هو العقل. وهذا

 سواء.

ع   قال اب  فارس: لو كان لكل لفظ معنى غ ر األخرى ملا أمك  أن يعرب

شيء بغ ر عبارة، وذلك ال نقول يف ال ريب فيه: ال شك فيه. فلو كان 

 الريب غ ر الشك لكانت العبارة خطأ.

 أحفظ فريق آخر كان ينكر الرتادف، منهم أبو علي الفارسي يقول: ال .2

للسيف إال امسا واحدا وهو السيف وحني سئل: فأي  املهند والصارم 

 وكذلك...وكذلك...قال: هذه الصفات.
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ويقول أصحاب الرأي ردا على خمالفيهم: حن  نقول إن يف "قعد" معنى 

ليس فيه "جلس". أال ترى أنا نقول: قام ثم قعد، وأخذه املقيم واملقعد، 

ول لناس م  ايخوارج: قعد، ثم نقول: كان وقعدت املرأة ع  احليض. ونق

مضطجعا فجلس، فيكون العقود ع  قيام واجللوس ع  حالة هي دون 

 اجللوس، ألن اجللوس املرتفع واجللوس ارتفاع عما هو دونه.

هلا معنى اليت ومما سبق بيانه، استنبط الكاتب أن املرتادف هو األلفاظ 

  على سواء أو معنى واحد.

دثني بني أنواع خمتلفة م  الرتادف وأشباهه على النحو مييز كث ر م  احمل

 (1992:220التالي )أمحد خمتار عمر، 

 ((perpect synonymy/complete synonymy الرتادف الكامل .1

(، وذلك حني يتطابق اللفظان متام samenessالرتادف الكامل أو التماثل )

لذا يبادلون حبرّية بينهما يف كل وال يشعر أبناء اللغة بأي فرق بينهما، و املطابقة

السياقات. وسنعرض فيما بعد رأي احملدثني حول وجود أو عدم وجود هذا 

 النوع يف اللغة الواحدة.
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 near synonymy/quasi synonymy/less-full synonymy)) شبه الرتادف .2

( أو التداخل contiguity( أو التقارب )likenessالرتادف أو التشابه ) شبه

(overlapping وذلك حني يتقارب اللفظان تقاربا شديدا لدرجة يصعب معها )

الفريق بينهما، ولذا يستعملهما الكث رون دون  –بالنسبة لغ ر املتخصص  –

حول، وثالثتها قد وردت يف  –سنة  –عام  حتفظ مع إغفال هذا الفرق، مثل:

 الكريم. القرآن الكريممستوى واحد م  اللغة، وهو 

 رب الدالليالتقا .1

ويتحقق ذلك حني تتقارب املعاني،   (semantic relation ) التقارب الداللي

هام واحد على األقل. وميك  التمثيل  لك  خيتلف كل لفظ ع  اآلخر مبلمح

هلذا النوع بكلمات كل حقل داللي على حدة، وخباصة حني نضيق جمال احلقل 

 النوع م  اللغة اإلجنليزية:  ونقصره على أعداد حمدودة م  الكلمات مثال هذا

اليت متلك تقاربا يف املعنى. فكلها تشرتك يف معنى احلركة م  كائ  حي يستعمل 

أرجله. كما ميك  التمثيل له م  العربية بكلميت "حلم ورؤيا" وهما م  الكلمات 

 .يةالقرآن الكرمي
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 ( أنواع املعنى يف اللغة العربية إىل36: 1988وقسم أمحد خمتار عمر )

 makna) واملعنى اإليضايف  (makna dasar) مخسة أقسام وهي: املعنى األساسي

konotasi)  واملعنى األسلوبي (makna stilistika)  واملعنى النفسي (makna personal 

. وأراد الكاتب أن يبحث معنيني منها يف  (makna piktorial) واملعنى اإلحيائي (

 makna ) واملعنى السياقي  (makna leksikal) ياملعجم: املعنى هذه الرسالة وهما

kontekstual) . 

املعنى وهو املعنى احلقيقي أو  أن( 289: 2003ومسى عبد ايخ ر )

  .احملسوسي أي يدرك باحلسي أو احلواس ويكون يف املعاجم األساسية

( أن املعنى السياقي هو معنى الكلمة 240: 1956وقال اب  جين )

اليت كانت عقب عملية اللغة. فيمك  التمثيل له بكلمة "" يف  املفهومة م  اهليئة

تقع يف سياقات متنوعة. فإذا وردت اللغة اإلجنليزية ومثلها "حس " العربية اليت 

. وإذا وردت مع كلمة "رجل" أي "رجل حس " كان معناها حس  يف ايخلقية

دت وصفا لطبيب مثال أي "طبيب حس " تعنى التفوق يف األداء. وإذا ور

 وصفا للمقادير كان معناها الصفاء والنقاوة.
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 هو  املعنى السياقيأن  (157: 1967)  لقد قال عبد الكريم جماهد

اللغة حبيث ميك  لكلمة  يميك  فهمه بناًء على بيئة مستخدم ذيمعنى اللغة ال

 واحدة أن تكون جمموعة متنوعة م  املعاني بناًء على الغرض م  السماعة

( إىل أن املعنى األساسي هو العامل  36: 1988ر عمر ) وذهب أمحد خمتا

يعين املعارف م  الفكرة  الرئيسي لنقل اللغة والصورة الصحيحة للغة األساسية

أو  ى أيضا املعنى الفكري أو املعنى املعريف . وأما املعنى االضايفوقد يسم

ا وشاماًل زيادة املعنى للمعنى األساسي الذي ال يكون دائًم فهو توسع املعنى

 ولكنه يتغ ر وفًقا للثقافة املتغ رة واألزمنة وايخربات.

واملفهوم ع  علم الداللة أنه دراسة املعنى، اعتمادا على أن املعنى جزء 

(. واملعنى 15: 2003م  اللغة فعلم الداللة جزء م  علم اللغة )أمني الدي ، 

  (makna asal) يينقسم إىل قسمني: األول املعنى املعجمي هو املعنى األصل

 makna) هو املعنى السياقي  (makna struktural) والثاني املعنى الرتكييب

kontekstual)  أو املعنى املوقيفي (makna situasional) . 
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هذا اجلزء الداللي يتجرب أن يبحث ع  األلفاظ حبال استعماهلا أو 

املعنى احلقيقي  بعبارة أخرى يبحث التحليل الداللي أن جيمع ويفرق ويتصل كل

 له معان عديدة خمتلفة.  " احلب و املودة "لفظ بالسياق. وكذلك  موافقا

حماولة فهو  (366: 1988)  أمحديأما مفهوم الرتبية اإلسالمية كما قاله 

يف تكوي   اللحفاظ على الطبيعة البشرية واملوارد البشرية املوجودة وتكوينه

 مية.اإلنسان الكامل وفقا للمعاي ر اإلسال

راد بألخالق هو األخالق هي السمة هو األخالق ، فاملالقيمة يف اإلسالم 

ما وحدة يف نفس فبينهترتبطان . ألن القيمة واألخالق املميزة لإلسالم واألخالق

 (  366: 1988) النج جولونج:  املعنى

أن قيم الرتبية  مفهوم القيمة والرتبية اإلسالميةمما ينتج إىل ذلك م  

ة هي جمموعة م  مبادئ احلياة املرتابطة اليت حتتوي على تعاليم م  اإلسالمي

تشكيل  اأجل اختيار وتنمية الطبيعة البشرية واملوارد البشرية املوجودة هل

 اإلنسان بأكمله )اإلنسان الكامل( وفقا للمعاي ر أو التعاليم اإلسالمية.

الرتبية  أنشطة  تعاونيف الرتبية اإلسالمية هلا متنوعة القيم اليت

فأصبحت القيمة أساًسا لتطوير الروح م  أجل توف ر خمرجات التعليم وفًقا .
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النقاط الرئيسية لقيمة الرتبية اإلسالمية اليت جيب  أما. لتوقعات اجملتمع األوسع

 nilai-nilai) القيم االعتقادية فهو رتبية األوالداستثمارها يف القيمة األساسية ل

keimanan)   يةالعملوالقيم (nilai-nilai tingkah laku)  لقيةوالقيم ايخ (nilai-nilai 

etika)   ، ( 58: 1992) أمحدي 
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 فأساس التفك ر السابق يصور الكاتب كما يف الصورة التالية:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : صورة أساس التفك رالصورة األوىل 

 

  الكريم القرآن

واملودة احلب بلفظ املتضمنة اآليات  

السياقية املعاني  

(makna kontekstual) 
 

املعجمية املعاني  

(makna leksikal) 

 

  الكريم الكريم القرآن يف واملودة احلب لفظ استعمال م  الرتبوية القيم

الداللي التحليل  

(analisis semantik) 

االعتقادية القيم  

(nilai-nilai keimanan) 

العملية القيم  

(nilai-nilai tingkah laku) 

ايخلقية القيم  

(nilai-nilai etika)   
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 الفصل ايخامس : البحوث السابقة املناسبة

البحث فوجد حبث الكاتب ع  البحوث اليت تناسب بهذا بعد ما  

 حسه ممايليالكاتب بعض البحوث اليت تناسب بب

 (ف  التأويل)دراسة  كتاب احلب معنى احلب عند نزار قباني يف ديوان .1

كلية األداب والعلوم اإلنسانية لقد أجنز هذا البحث بعض طلبة  

للسنة األكادميية  جاكرتا اإلسالمية احلكومية شريف هداية اهللجبامعة 

.أنه لقد نهى م  حبثه ي  سيدي م ديدباس ميالديةعشر  الثةوثسنة ألفني 

ميالدية .أن املناسب ينب هذا البحث وسبعة عشر يف السنة ألفني 

الكلمة اليت سيبحثها الباحث  والبحث الذي سينجز الكاتب م  حيث

املصادر األساسية. لقد حبث  . والفرق بينهما م  جهة. فهو لفظ احلب

لك   احلب يف ديوان كتاب احلب لنزار قباني لفظالباحث هلذا البحث 

 وقيمها الرتبوية  الباحث سيبحث لفظ احلب يف القرآن الكريم
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 (دراسة فكرية ) أشكال احلب يف تفس ر املصباح وأهميتها لرتبية األوالد.2

كاليجاغا لقد أجنز هذا البحث بعض طلبة كلية الرتبية جبامعة سونان 

ميالدية  وأربعةللسنة األكادميية سنة ألفني  كرتايوغيااإلسالمية احلكومية 

ميالدية .أن  ومثانية.أنه لقد نهى م  حبثه يف السنة ألفني بويا رياديباسم 

اللفظ املناسب ينب هذا البحث والبحث الذي سينجز الكاتب م  حيث 

حبث .املصادر. والفرق بينهما م  جهة وتضمينه الرتبوي فهو احلب

يف كتاب تفس ر املصباح فحسب لك    لفظ احلب الباحث هلذا البحث ع

 بتحليل لفظ احلب م  خمتلفة كتب التفس رالباحث سينجز هذا البحث 

ع  لطوسهيهيقو إيزتثو )دراسة حتليلية داللية يف القرآن الكريم  احلب.مفهوم 3

 يف القرآن الكريم( لفظ احلب

عة جبام أصول الدي أجنز هذا البحث بعض طلبة شعبة كلية  لقد

للسنة األكادميية سنة ألفني سونان كاليجاغا اإلسالمية احلكومية يوغياكرتا 

يف السنة  ام  حبثه تلقد نه ا.أنهأيدا نهار نورميالدية باسم  ةعشر وثالث

ميالدية .أن املناسب ينب هذا البحث والبحث  عشرةسبع عشرة ألفني و
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دراسة سة . كانت الدرا لفظه فهو احلبالذي سينجز الكاتب م  حيث 

آراء اللغوي .  . والفرق بينهما م  جهة ع  وعالقتها برتبية حتليلية داللية

لك   رأي أحد اللغويني هو طوسهيهيقو إيزتثوفكان هذا البحث يستخدم 

 . باحث سيتخدم آراء اللغويني املختلفةال

مفهوم احملبة يف القرآن الكريم )دراسة حتليلية داللية ع  ألفاظ النفس يف .4

 قرآن الكريم الكريم وقيمها الرتبوية(.ال

لقد أجنز هذا البحث بعض طلبة شعبة تعليم اللغة العربية لكلية 

الرتبية والتعليم جبامعة سونان غونونج جاتي اإلسالمية احلكومية باندونج 

.أنه لقد  أجنيا فرمان صح ميالدية باسموستة للسنة األكادميية سنة ألفني 

عشرة ميالدية .أن املناسب ينب هذا البحث  ولفني نهى م  حبثه يف السنة أ

اليت سيبحثها  الكلمةو والبحث الذي سينجز الكاتب م  حيث دراسته

ع  وعالقتها  دراسة حتليلية داللية. كانت الدراسة   فهو احملبة الكاتب

م  جهة حتليلتها . كانت هذا البحث يبحث ع  بينهما . والفرق  برتبية

 آن الكريم.لفظ املشرتك يف القر


