الباب األول
مقدمة
الفصل األول  :خلفية البحث
كما قد عرفنا اف القرآف ىو كالـ القدكس اؼبنزؿ لذات الألعلى ك لفظو
خاص ك قرائتو لو اؼبعٌت ك مل حيتمل غَت شك .ك القرآف ايضا ىو دستور اغبياة
تنزيال ػبلق العامل ك العليم لكل لوازـ الناس .كليس االّ اؼبسلم لكن لكل الناس.
كالقرآف ىو اكرب اؼبعجز على نبيو ؿبمد صلى اهلل عليو ك سلم منزكؿ من
اؼبالئكة جربيل ك يكتوب قي مصحاؼ ليبلغ إلينا متواترا ك تتعلّم عبادة ك يبدأ
من سورة الفتحة ك تأخَت بالسورة الناس .كقد حفظ اهلل القرآف اىل يوـ البعث
بدكف شك فيو .كما قاؿ اهلل تعاىل يف الرآف الكرًن سورة اغبجر ; " :إِنَّا حْكب ُن
نػحَّزلْنحا ِّ
الذ ْكحر حك إِنِّا لحوُ حغبح ِفظُْو حف"
ك ّاما القرآف لو ليس االّ يعلم يف تركيب التحرير ك زبرير اؼبفردات فقط
لكن حيمل كتاب اؼبعٌت كمضمر اىل تأثَت مبلوغ فيو .يكتب متستشوؽ ح .أ.ر.
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غب انو قاؿ "ليس رجل يف مأة يستطيع اف يلعب بوسيلة الصوت اؼبرتفع ك
لشجاع ك يؤدم ارتعاد النفس كما يقرأ القرآف (قريش شهاب ; )3004
ك كاف للقرآف ك ظيفتاف أساسيتاف مها ; مصادر التشريع كدليل على
صدؽ النيب صلى اهلل عليو ك سلم يف الرسالة .يتيح الشريعة الدينية ىدل للناس
لنيل السعادة يف الدينياكية ك األخركية (ازكماردم أزرا ك صاحبو ; ; 3002
يسمى الشريعة يعٍت الصراط اؼبستقيم.
 )206 -205ك ىذا ّ
كجبانب ذلك اف القرآف كمصادر التشريع أكحى اهلل نبيو دليال صواب
رسالة ؿبمد صلى اهلل عليو ك سلّم ؼبن يعارض دعاكيو .كىذا يف علوـ القرآف
يسمى معجزة (ازكماردم أزرا ك صاحبو ; )206-205 ; 3002
كأكد مناع القطاف ( )2:84 ;:اف القرآف ىو معجز الإلسالـ اػبالدة
اليت ال يزيدىا العلمي إالّ رسوخا يف اإلعجاز .أنزلو اهلل على رسولنا ؿبمد صلى
اهلل عليو ك سلّم ليخرج الناس من الظلمات اىل النور ،كيهديهم اىل صراط
ا ؼبستقيم ،كإذا التبس عليهم فهم اية من اآليات سألوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
ك سلّم عنها.
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كالقرآف الكرًن ربدم بو النيب صلى اهلل عليو كسلم العرب ،كقد عجزكا
عن معارضتو مع طبقاهتم يف البالغة كالفصاحة كمثل ىذا ال يكوف االّ معجزا.
كربدم الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم العرب بالقرآف على ثالثة مراحل ;
 .2ربداىم بالقرآف كلو يف أسلوب عاـ يتناكؽبم كيتناكؿ غَتىم من اإلنس ك
اعبن ربديا يغلبهم أصبعُت،بقولو تعاىل ; " قُل لَّئِ ِن اجتحمع ِ
ت ِْ
س
ن
اإل
ْ
ْ حح
ْ
ُ
ِِ ِ ِ
ِِ
ك ِْ
ض ُه ْم
اعب ُّن حعلحى أح ْف يحأْتُوا دبثْ ِل حى حذا الْ ُق ْرءح ِاف حال يحأْتُو حف دبثْلو حكلح ْو حكا حف بػح ْع ح
ح
لِبحػ ْع ٍ
ض ظح ِهنرا ( )99سورة اإلسراء ; 99
ِ
اعلح ُموا أحَّّنحآ
 .3ربداىم بعشر سور منو يف قولو تعاىل "فحِإ َّملْ يح ْستحجيْبُوا لح ُك ْم فح ْ
أُنْ ِزحؿ بِعِلْ ِم اهلل حك أح ْف َّآل إِلوح إَِّال هُوََۖۖفحػ حه ْل أحنْػتُ ْم ُم ْسلِ ُم ْو حف ()25
 .4كربداىم بسورة كاحدة منو يف قولو ;
كثَت من العلماء من حياكلوف دراسة القرآف من النواحى اؼبختلفة لكشف
معجزاتو كعجائبو ،كذالك رأم ؿبمد عبد الرضبن.
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ككذالك مناع القطاف ( )374-2:84;373فح ّدث انو القرآف
حيتملو اللفظ من معٌت فهو معجز يف ألفاظ ك أسلوبو ،كاغبرؼ
معجز بكل ما ّ
الواحد منو يف موضعو من اإلعجاز الذم اليغٍت عنو غيلوه يف سباسك الكلمة،
كالكلمية يف موضيعها من اإلعجاز يف سباسك اعبملة ،كاعبملة يف موضيعها من
اإلعجاز يف سباسك اآلية .كىو معجز يف بيانو ك نظامو ،جيد فيو القارئ صورة
للحياة كالكوف ك اإلنساف كىو معجز يف معانيو اليت كشفت الستالر عن اغبقيقة
اإلنسانية ك رسائلها يف الوجود.
اإلعجاز الذم يتحملو القرآف يشتمل على النواح اؼبختلفة ك منها
ناحية اللغة .كلغة القرآف صباؿ اللغة إستعاال جيدىا قارئها ك سامعانيها اؽبّامة يف
جذب قلوهبم اليو.
ك اف القرآف ينزؿ بلساف عريب كما قاؿ تعاىل ; "بِلِس ٍ
يب ُّمبِ ْ ٍ
ُت"
اف حعحرِ ٍّ
ح
(العشراء ; )2:6كانت القرآف مكانة اػباصة يف اللغة الغربية بُت العاـ األهنا
لغة إختارىا رب العاؼبُت .كجبانب ذلك القرآف ىو لغة العبادة ،يعٍت اغبركؼ
كالًتاكيب ال يت يف القرآف ؾبمعة من كالـ اهلل كمصادر من مصادر الشريعة
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(ؿبمد نور إخواف ;  )3003;20ك قاؿ

"    

( "ََۖۖ        سورة طو ;)224
اللغة العربية ىي اللغة القرآف ،تش ّكل الوسيط ليبلغ غاية اآلخر كيعرب
عن أسرار ؿبموؿ يف أآلية ك ؾبموع من اؼبفردات الذم يتصل بالعلم كالإلنسانية
ك العامل ك حكمة ك ؾبتمعة (دكتور سبيم اكساـ ;)208 ;3000
كما قد عرفنا اف القرآف ىو اللغة العربية فالذين يفهموف القرآف اف توىل
القواعد اللغوية ،كعلم النحو ك علم الصرؼ ك علم اإلستقاؽ ك اإلعراب ك
البالغة ك مفهوـ أسسو ك اػبربة الباطنية اسالبية ك أسراه كغَت ذلك (ؿبمد نور
إخواف ;)20 ;3003
اللغة العربية معركفة بثركة اؼبفردات (شهاب الدين ;)56 ;3006
كمتنوعة عن الفظ ك اؼبعٌت .كؽبا عالقة بعضها لبعض ،مًتادفا كانت أك مشًتكا
لفظيا متضادا.
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القرآف الكرًن ىو اؼبعجزة بكل اؼبعٌت الذم حيمل ك يكيس األلفظ ك
 كاللغة ؽبا. القرآف اؼبعجز من ناحية اللغة العربية خاصة ىي لغة القرآف.أسلوبو
 كما قاؿ اهلل."قركة اؼبفردات ك قي ضمنها األلفاظ اؼبشًتكة منها ; لفظ "زكاة
        َۖ "

; تعاىل يف القرآف الكرًن

           

               

.) لفظ "زكاة" يف األيات السابقة معناه32 ; َۖ"(سورة النور
 كاذا نظرنا اىل األيات األخرل قبد معٌت األخر.النظيف اك الصاؼ
      "
   

; منها األخر قبد طهر كما يف القرآف

") اك "زكاة92 ; " (الكهف

  

) دبعٌت زكاة يف دين اإلسالـ ىي اؼباؿ54 ;  َۖ(البقرة   
 كالزكاة أيضا دبعٌت النمى ك الصدقة ك الربكة ك. ليعطى اىل أصناؼ الزكاة.اؼبعُت
.العمل الصاغبة ك الودح
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من البياف السابق يعرؼ أ ّف لفظ "زكاة" ؽبا معاف كثَتة كـبتلفة .كقاؿ
ؿبمد فؤاد عبد الباؽ (د.ف; )532-530إف لفظ "زكاة" كما اشتق منو يف
القرآف الكرًن تسعة ك طبسوف إظبا كاف صيغتها أك فعال.
تدؿ
لفظ "الزكاة" لو صيغ متنوعة إما اظبا أك فعال كلو معاف ـبتلفة .كىذا ّ
غلى كثرة تنوع اؼبعٌت عن اللفظ يف القرآف االّ ا ّف لفظا كاحدا فحسب كىو لفظ
"زكاة" .كلذا إف األشكاؿ اؼبختلفة خيتلف معناىا كلوكاف خالفها قليال فيختلف
معناىا (عبد اػبَت ; )3004 ;4:يف ىذا اغبالة ربتاج اىل دراسة عن اؼبعٌت
(أمُت الدين ; )46-45 ;3006
كبالنسبة على األمثلة السابقة كانت فيها ملمت اؼبشكلة ،كتريد الكاتبة
اف ربليلها ربت اؼبوضوع "الزكاة" يف القرآف الكرًن (دراسة ربليلية داللية عن
استعماؿ لفظ الزكاة ك ما اشتق منها)
الفصل الثاني  :تحقيق البحث

8

كفبّا سبق بيانو ،حصت الكاتبة ببحث التناسب العكسي ،ك األمور اليت
ربققها الكاتبة يف ىذا البحث ىي مايلي;
 .2ماؼبعٌت اؼبعجمي من لفظ "زكاة" كمااشتق منو حيث الداللة ؟
 .3ماؼبعٌت الًتكييب من لفظ"زكاة" ك ما اشتق منو القرآف الكرًن من حيث
الداللة ؟
 .4ماأسرار استعماؿ لفظ "زكاة" ك ما اشتق عن معانية اؼبشًتكة يف القرآف
الكرًن ؟
فصل الثالث  :أغراض البحث
كبالنظر اىل اؼبسلئلة السابقة ،فتقرر الكاتبة أغراض البحث كمل يلي;
 .2معرفة اؼبعٌت اؼبعجمي من لفظ "زكاة" كمااشتق منو من حيث الداللة
 .3معرفة اؼبعٌت الًتكييب من لفظ "زكاة" كمااشتق منو القرآف الكرًن من
حيث الداللة
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 .4ماأسرار استعماؿ لفظ "زكاة" كمااشتق منو عن معانية اؼبشًتكة يف
القرآف الكرًن
الفصل الرابع  :أساس التفكير
"الزكاة" ىو صيغة اللفظ يف اللغة العربية كتوجد يف القرآف الكرًن كثَت ك
تعرب يف األنواع اؼبختلفة من الصيغ .كيقاؿ ا ّف ىذا اللفظ يف علم اللغة
يسمى اؼبشًتؾ اللفظي آل ّف لو كثَت ك ـبتلفة .منها الزكاة ك يزّكى ك
النظيف ك الطهارة ك الصدقة ك غَت ذلك .فيعلّم عن اؼبعٌت ،نعرؼ علم
اللغة كىو علم يدرس عن اللغة أل ّف اللفظ ك اؼبعٌت جزء أجزاء اللغة.
كقاؿ رمضاف ابو التواب يف كتابو; اؼبدخل اىل علم اللغة كمناىج البحث
اللغوم ( )2::8;20أ ّف علم اللغة يشتمل على العناصر كىي;
 .2دراسة األصوات اليت تتألف منها اللغة ،كيتناكؿ ذلك تشريح اعبهاز
الصويت لدم اإلنساف ،كمعرفة إمكانات النطق اؼبختلفة الكامنة فيو
ككصاؼ أماكن النطق ك ـبارج األصوات قي ىذه اعبهاز ،كتقسيم
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األصوات اإلنسانية اىل ؾبموعات ،تظهر يف كل ؾبموعة منها
خصائص معينة ،كدراسة اؼبقاطع الصوتية اليت تكمن كراء إبداء
األصوات ك تغيَتىا .كل ذلك يتناكلو فرع خاص من فركع اللغة ،
كىو علم األصوات.
 .3دراسة البنية أك البحث يف القواعد اؼبتصلة بالصيغ  ،كإشتقاؽ
الكلمات ك تصريفها ،كتغَت أبنية األلفاظ للداللة على اؼبعاين
اؼبختلفة ،كىو مايدرس عند العرب يسمى "علم الصرؼ".
 .4دراسة نظاـ اعبملة ،من حيث ترتيب أجزائها ،كىو أثر كل جزء منها
يف اآلخر ،كعالقة ىذه األجزاء بعضها ببعض،طريقة ربتها .كىذه
تسمى "علم النحو"
 .5دراسة داللة األلفاظ ،أك معاف اؼبفردات ،ك العالقة بُت ىذه
الدالالت ك اؼبعاىن اؼبختلفة  ،كاغبقيقي منها ك اجملازم  ،كالتطاكر
الداليل كعواملو كنتائجو  ،كنشوء الًتادؼ ك اإلشًتاؾ اللفظي ك
األضداد  ،كغَت ذلك .كىذه تسمى "علم الداللة"
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 .6البحث يف نشأة اللغة اإلندكنسية
 .7عالقة اللغة باجملتمع االنساين ك النفس البشرية
 .8البحث يف حياة اللغة
ؿبمد علي اغبوايل قاؿ ( )2:9:;29إف علم اللغة ىو العلم الذم
يدرس اللغة كىو ينقسم اىل فرعُت ;
 .2علم اللغة النظرم .كيشتمل ىذا الفرع عدة علوـ منها ; علم
األصوات ك علم الفونيات ك علم تااغة التارجيي ك علم اؼبعاين ك علم
الصريف ك علم النحو.
 .3علم اللغة التطبيق .كيشتمل ىذا الفرغ عدة علوـ منها تدرس اللغات
األجنبية ك الًتصبة ك علم اللغة النفسي ك علم اللغة اإلجتماعي.
كيف خصائص أف اللفظ ك اؼبعٌت بيحث يف علم اؼبعاين مها منالعركع يف
علم اللغة النظرم .علم اؼبعاين ىو علم بيحث عن عالمة اؼبعٌت ك عالمة اللفظ
بالفظ اآلخر يف ناحية اؼبعٌت .بعض من العلماء اللغة يذكرىا بعلم الداللة.
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علم الداللة ىو العلم الذم يدرس اؼبعٌت ،ذلك الفرع الذم يدرس
اؼبعٌت ،ذلك الفرع من علم اللغة الذم يتناكؿ نظرية اؼبعٌت ،أك ذلك الفرع الذم
يدرس الشركط الواجب يوافرىا يف الرمز حىت يكوف قادرا على ضبل اؼبعٌت (أضبد
ـبًت عمر ;)22 ;2::9
كلكن من أضبد قرار ( )22;2::3الداللة ال يبحث قي اؼبسائل اليت
تناسب ك اؼبعٌت فقط ،بل تواسع يف ناحية كثَتة ككاسعاة األلفظ ،يعٍت من انواع
ا ؼبعٌت ك مناسبتها .أمااؼبفردات اللغة من ناحية علم الداللة فينقسم على ثالثة
أنواع ،ىي ;
 .2اؼبتباين ،كىو اف يدؿ اللفظ الواحد على معٌت كاحدا .كىو أكثر اللغة
.3

اؼبشًتؾ ،كىو اف يدؿ اللفظ الواحد على أكثر من معٌت .فإف كانت
داللة على معنُت غَت متضادين فهو اؼبشًتؾ اللفظي ،أما إذا كانت على
معنُت متضادين فهو من باب األضداد.

 .4اؼبًتادؼ  ،كىو اف يدؿ أكثر من لفظ على معٌت كاحد.
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كاغباصل أف الفظ يف اللغة العربية قبده مرار كثَتا بوجود العالقة اؼبعنوية
أك أنواع داللة اللفظ اك كحدات اللغة األخرل مع اللفظ اآلخر أك غَتىا.
العالقة اؼبعنوية قد تكوف زبتلط بُت األنواع الثالثة السابقة .كلفظ "نشظ" دبعٌت
( )menyimpulkanىذا من اؼبتباينة" .نشط" لو آخر ىو ;

( kegiatan, rajin,

َۖ )melepaskan, gembiraكغَت ذلك ،يف ىذا البحث ىو اؼبشًتؾ اللفظي ،يوجد
اللفظ اآلخر دبعٌت "نشط" مثل ; "عقده كالعقاؿ ،فلذلك "نشط"ك "عقده"
ىي اؼبًتادؼ.
إف اللغة تستعمل يف ـبتلف الوظائف ك اغباالت اؼبتناكعة ،فيكوف
اؼبعٌت اللغوم متناكعا .منها ; اؼبعٌت اؼبعجمي ك اؼبعٌت الًتكيب (عبد اػبَت
; ،) 70: 3003كيزاد يف كتاب اآلخر كىو اؼبعٌت السياقي (عبد اػبَت
،)3003;289:كقد قدـ اللغويوف أنواع اؼبعٌت يف كتب اللغة التعلقة بلغتهم.
كقسم أضبد ـبتار عمر ( )2::9;47أنواع اؼبعٌت يف اللغة العربية اىل
طبسة أقساـ كىي ; اؼبعٌت األساسي ك اؼبعٌت اإلضايف ك اؼبعٌت األسلوب ك اؼبعٌت
النفسي ك اؼبعٌت اإلجيائي .كأراد الكاتب أف يبحث معنُت منها يف ىذه الرسالة،
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مها ; اؼبعٌت األساسي ك اؼبعٌت اإلضايف أك اؼبعٌت الًتكييب(عبد اػبَت ;: 3003
.)70
كقاؿ أضبد ـبتار عمر ( )47-48 ; 2::9إف اؼبعٌت األساسي أك
األكىل اك اؼبركازم كيسمى احيانا اؼبعٌت التصورم أك اؼبفهومي العامل الرئيسي
لالتصاؿ اللغوم ،كاؼبمثل اغبقيقي الواظفة األساسية للغة ،كىو التفاىم ك
الإلفكار .كقذ عرؼ .نيدا ىذا النوع زائدا على اؼبعٌت األساسي كليس لو صغة
الثبوت ك الشموؿ ،كإّنا يتغَت بتغَت الثقافة أك الزماف أك اػبربة (أضبد ـبتار عمر
; )48 ;2:99
كظبىت عبد اػبَت ( )39:;3004ؽبما اؼبعٌت اؼبعجمي كىو اؼبعٌت
اغبقيقي أك احملسوسي أم يدرؾ باغبسي أك اغبواس كيكوف يف اؼبعاجم
األساسية .كاؼبعٌت الًتكييب ( )73;3003كىو اؼبعٌت الذم لو عملية تركيبية
قواعدية ،كظبي يف اللغة العربية النحو ك الصرؼ .كىذا اؼبعٌت تابع متواقف على
سياؽ الكلمات ،كيسمى ىذا باؼبعٌت السياقي أك اؼبعٌت اؼبوقيفي .كيقاؿ باؼبعٌت
الًتكييب ألف عملية قواعده متعلق بالًتكييب اللغوم (عبد اػبَت ;)73;3003

15

كذكر منصور فاتيدم ( )204;3002للوظيفي أك العملي ك اؼبعٌت الًتكيب أك
الداخلي أك الباطٍت.
فالدراسة عن اؼبعٌت يعرؼ علم الداللة اليت قد جعلها علم التحليل
معاين الفكرة يف القرآف .كعند توسيقوا إجيوتسوا ( )4;2994ىذه الطريقة تؤكد
القرآف تفسَت اؼبفاىيم ك يتكلم عن نفسو بأف يتجو البحث لتحليل الًتكيب
الداليل من األلفاظ القيمة يف القرآف.
كاؼبفهوـ عن الداللة أنو دراسة عن اؼبعٌت ،إعتماد على أ ّف اؼبعٌت جزء
من اللغة فعلم الداللة جزء من علم اللغة (أمُت الدين ; )26;3004كاؼبعٌت
ينقسم إىل قسمُت ; األكؿ اؼبعٌت اؼبعجمي ىو اؼبعٌت الإلصلي ك الثاين اؼبعٌت
الًتكييب ىو اؼبعٌت السياقي أك اؼبعٌت اؼبوقيفي.
ينربط اؼبعٌت بالبيعة الثقافية ك بيئة متكلم اللغة كاعتماد اؼبكانات اليت
تكوف يف اللفظ .كىذه الفكرة ذبلوم ؾبرل الظرية السياقية يف الداللية اليت تعُت
معاين األلفاظ على حسب سياقها مثل السياؽ اللغوم ك السياؽ العاطفي
كالسياؽ اؼبوقيفي ك السياؽ الثقايف كما القاىك .أمَت (أضبد ـبتار عمر
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; .)7:;2:99ربليل اؼبفاىيم عن ىذه الداللة يعتمد على طريقة عناصر
الًتكيب اللغوم اؼبتعلقة بعلم النفسي ك علم الفلسفي ك علم اجملتمع (فاطمة جا
جا سودرما ;)4;2:::
ىذا اعبزء الداليل يتجرب أف يبحث عن األلفاظ حباؿ إستعماؽبا أك
بعبارة أخر يبحث التحليل الداليل أف جيمع ك يفرؽ كيتصل كل اؼبعٌت اغبقيقي
موافقا بالسياؽ .ككذالك لفظ "زكاة" كمااشتق منو لو معاف كثَتة ـبتلفة.
فلسهوؿ الفهم على ما حبثت الكاتبة فانظركا على مايلى ;
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القرآف الكرًن

األيات اليت تشتمل على لفظ "زكاة"كمااشتق منو

اؼبعٌت
اؼبعجمي

سياؽ الكلمة

اؼبعٌت الًتكييب

أسرار استعماؿ لفظ "زكاة" كمااشتق منو عن

معانية اؼبشًتكة يف القرآف الكرًن
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الفصل الخامس  :خطوات البحث
اػبطوات اليت يسلكها الكاتب يف ىذا البحث تشتمل على أربع
جطوات كما قالو تسيك حسن بسرم ( )46;2::9كىي تغُت طريقة
البحث ،كطريقة التعيُت البيانات كمصادرىا،كطريقة صبع البيانات ،كربليل
البيانات.
 .2تعيُت طريقة البحث
طريقة البحث اؼبستخدمة يف ىذه الدرسة فهي طريقة ربليلية داللة
توجو البحث لتحليل معاين األلفاظ ،كطريقة موضوعية أم طريقة نستخدـ يف
تفسَت ايآت القرآف الكرًن اليت تتعلق دبوضوع خاص جبمع كل آية تتصل بو.
 .3تعيُت البيانات كمصادرىا
البيانات اليت صبعها الكاتب يف ىذا البحث ىي البيانات اؼبكتوبة
اؼبأخوذة من ـبتلفة الكتب ،مثل متب التفسَت ،كالداللة ك اؼبعاجم ك النصوص
ك ّاما مصادر البيانات فتنقسم اىل مصدرين كمها أساسي كإضايف.

أ اؼبصدر األساسي مأخود من كتب التفسَت اليت تعيُت معاين األلفاظ
منها;
 جامع البياف يف تأكيل القرآف لإلماـ الطربم مفاتيح الغيب لفخر الدين الراز -أيسر اتفاسَت إليب بكر اعبزائرم كغَت ذلك
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كاؼبعاجم اليت يستخدمها الباحث منها;
 لساف العرب إلبن اؼبنظور األفرقي اؼبعجم اؼبفهرس أللفاظ القرآف الكرًن ألضبد فؤد الباقي اؼبعجاـ الوسيط لدكتور إبرىيم إنيس كأصحابو اؼبنجد األجبادسالكتب اؼبتعلق بعلم الداللة كىو علم الداللة لألـبتار عمر.
ب اؼبصدر اإلضايف
ك ّاما اؼبصدر اإلضايف فهو مأخوذ من الكتب اؼبتعلقة دبادة البحث مثل

كتب علم اللغة ك كتب طريقة البحث كغَت ذلك.
 .4طريقة صبع البيانات

إستخداـ الكاتب يف ىذا البحث طريقة دراسة مكتبية .ك ّأما خطواهتا
فهي ميلي ;
.2

صبع اؼبصادر البيانات

.3

البحث عن النظريات اؼبطابقة باؼبسائل

.4

صبع األلفاظ من لفظ "زكاة" كمااشتق منو

.5

صبع التفسَت من لفظ "زكاة" كمااشتق منو

.6

ربليل كل البيانات مطابقة بنوعو

21

 .5ربليل كل البيانات
اؼبراد بو ىو النشاط يف عملية البيانات ؼبعرفة اغبقائق من اؼبسائل
اؼببحوثة .كىو يهتاج إىل األمور اآلتية ;
أ .مطابقة الكتب
ىذه اػبطوات لتفريق البيانات كتصنيفها .كيقوـ الكاتب هبا ؼبعرفة
البيانات اليت ىي مسائل البحث يعٍت من لفظ "زكاة" كمااشتق منو يف
القرآف الكرًن من حيث الدراسة التحليلية الداللة .كاػبطوات األكىل جبمع
آيات القرآف اؼبتضمة على لفظ "زكاة" كمااشتق منو تعلّق تلك اآليات
القرآنية بسياؽ النحو ك الصرؼ .كبعد ذلك تبحث عن تفاسَتىا يف كتب
التتفسَت مث تعلق تلك البيانات بالسياقات اػباصة من حيث الداللة حىت
تفصل البيانات.
ب .تفسَت البيانات
ىذه اػبطوات عملية يف إيضاح البيانات اؼبتفرقة .كهتدؼ ىذه اػبطوة
إىل تصوير اؼبعاين اغبقيقة من لفظ "زكاة" كمااشتق منو من حيث الداللة ك
اؼبفسرين.
ج .اإلستنتاج
كىو اػبطوة األخرة يف البحث ،كيهدؼ لتعيُت اؼببادئ العامة من
البحث .كما قاؿ سوىا ظبي أريكنتو ( )457;2::9إ ّف النتيجة يف
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الدراسة ىي حاصل العلمية بأ ّف يفصل الشيئ من مكاف اىل مكاف آخر.
فالنتائج من ىذه الدراسة جواب عن اؼبسائل اؼبكتوبة يف ربقيق البحث.

الباب الثاني
الفصل األول  :علم الداللة
 .2تعريف علم الداللة
علم الداللة فرع من علوـ اللغة خيص حبثو عن اؼبعاين كاؼبقاصد .كعلم
الداللة لغة مأخوذ من اللغة اليونانية سيمانتيك الذم معناه رمز أك عالمة (عبد
اػبَت ; )2::6;3كمصطالح سيمانتيك مشتق اللفظ اليوناين سيما
دبعٌت عالمة أك الرموز كفعلها سيمانو

()Semanio

()Sema

معناه جعل الشيئ رمزا أك

عالمة .كيف اللغة اإلقبليزية يسمى (ٍ )Semanticكيف اللغة العربية ظبي علم الداللة
أك علم اؼبعاين .كيعرؼ من ذلك أ ّف علم الداللة ىو علم يبحث عن اؼبعٌت.
ك ّأما علم الداللة إصطالحا فهو كما نقلو منصور فاتيدا ():2;2::6
عن فَتحار; ىو فرع من فركع العلوـ اللغوية يبحث اللغة من حيث اؼبعٌت .كنقل
أضبد ـبتار عمر ( ) 22;2:99عن بعض اللغويُت  ،بأنو دراسة اؼبعٌت ،أك
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العلم الذم يدرس اؼبعٌت أك ذلك الفرع الذم يدرس الشركط الواجب توافرىا يف
الرموز حىت يكوف قادرا على ضبل اؼبعٌت.
كقاؿ عبد اػبَت ( )3;3003علم الداللة ىو مصطالح يف اجملل اللغوم
الذم يدرس عن العالقات بُت الرموز اللغوية ك مدلوالهتا .كيستنبط الكاتب أ ّف
علم الداللة ىو دراسة يف علم اللغة اليت تدرس عن اؼبعٌت.
 .3موضوع علم الداللة
يستلزـ التعريف األخَت أف يكوف موضوع علم الداللة أم شيئ أك كل
شيئ يقوـ بدكر العال مة أك الرمز .ىذه العالمة أك الرمز قد تكوف عالمات على
الطريق كقد تكوف عالمة أك رموز غَت لغوية ربمل معٌت  ،كما قد عالمة أك
رموزا لغية (أضبد ـبتار عمر ; .)23-22 ;2:99كقالت فاطمة جاج سودارما
( ) 5;2:::إف موضوع علم الداللة حيتوم على عالقات اؼبعٌت يف اللغة برغم
أف عامال غَت لغوم يأثر كظيفا اللغة غَت رموزية.
إستنباط من البياف السابق أف موضوع علم الداللة شيئ يقوـ بدكر
العالمة أك رمزا عالقات اؼبعٌت يف اللغة.
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 .4أنواع الداللة
ىناؾ عدد أنواع السيمانتيك منفرقة مناسبة ؼبوضوعها  ،إف كاف اؼبوضوع
لفظا فنوعها السيمانتيك اؼبعجمي ،فيها بيحث عن معٌت كل األلفظ الواقعة يف
اؼبعجاـ .فهذا اؼبعٌت يسمى باؼبعٌت اؼبعجمي أك اؼبعٌت األساسي أك األصلي .كإف
كاف اؼبوضوع صبلة فهناؾ قسماف ،مها السيمانتيك التحوم ك السيمانتيك
الصريف .فالسيمانتيك النحوم ىو السيمانتيك الذم يدرس العالقة بُت
الكاؼب ات الواحدة ك الكلمة األخرل يف تركيب اعبملة .ك السيمانتيك الصريف
ىو السيمانتيك الذم يدرس تركيب الكلمات كصيغاهتا ،كؽبما اؼبعٌت ،فهاذا
النوع يسمى بالسيمانتيك الواظفي أك السيمانتيك اإلضايف.
كقاؿ إبن جٍت (عبد الرحيم ؾباىد ;د.ف; )223علم الداللة ينقسم
على طبسة أقساـ منها;
.2

الداللة اإلجتماعية ،كبياف ىذه الداللة يقع علي سياؽ اغباؿ الذم حيدد
االطار ك البيئة للحديث اللغوم
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.3

الداللة الصوتية كىي تعتمد على تغيَت مواقع الفونيمات ام اسم الداللة
اللفظية

.4

الداللة الصرفية ،تقوـ ىذه على الداللة ماتؤديو األكزاف الصوفية العربية
كأبنيتها من معاف

.5

الداللة النحوية ،ىي الداللة اليت ربصل من خالؿ العالقات النحوية بُت
الكلمات اليت تتخذ مل منها موقفا اليت تتخذ كل منها معينا يف اعبملة
حسب قوانُت اللغة

.6

الداللة اؼبعجمية كىي داللة الكلمة اؼبثبتة يف القاموس كىي الداللة
االصلية اك االساسية بالوضع اللغوم

 .4أىمية علم الداللة
القرآف خطاب اهلل العظيم الذم يتصور يف نصوص اللغة اإلنسانية
يتضمن ما شرع اهلل على عباده عليهم فهمو كتدبره كربقيقو يف أشكاؿ األعماؿ
اليومية .كألجل اغبصوؿ على الفهم السليم ؼبا حيتويو القرآف كبتاج إىل خطوات
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التحليل الصحيحة ك اؼبناىج الشاملة اليت تعتمد على النظرية اؼبناسبة دبعلومة
البحث منها النظرية الداللية.
كقد استعمل اإلنساف علم الداللة للبحث عن مشكالت األيات القرآنية
كإعجازىا كتفسَت معانيها كإستخراج األحكاـ الشرعية منها .ككاف علماء الفقو
كاألصولُت من أكائل من إىتموا دبثل ىذه الدراسة اليت تدكر حوؿ األلفاظ فال
جيدكف أثر أصليا كإّنا جيدكف بُت أيدىم حبثا لغويا حوؿ ىذه العادة اليت ىي
مناط اغبكم.
كما عرفنا أف أىم اؼبوضوع العلم الداللة ىي اؼبعٌت بدكف اؼبعٌت الديكن
أف تكوف اللغة .كالديكن فصل علم الداللة عن غَته من فركع اللغة .فمكا
سيتعُت علوـ اللغة األخرل بالداللة للقياـ بتحليلية حيتاج علم الداللة – ألداء
كظيفة – إىل اإلستعنة هبذه العلوـ (أضبد ـبتار عمر ;  .)24;2:99كترجع
أمهية علم الداللة يتطور اللغة إىل األسباب اآلتية ;
أ .معٌت يوصل غرض اإلنس إىل غَته
ب .تطور يف علم اؼبعرفة ك التكنولوجيا
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ج .تطور يف االجتاعي ك الثقافة
د .تطور يف اإلصطالح
قاؿ إجيوتثر ( )20;3005إف اإلرباد بُت القرآف ك علم الداللة مهم
ؾبهة النظر اليت يستعلها عادة أكثر اؼبفسرين كمنهج توحيدم ك نفسي ك
اجتماعي ك كبوم كماأشبو ذلك من مناىج التفسَت .كىذه مناىج أشار القرآف
الكرًن إىل عدة اؼبتباينات.
كيعرؼ من ذلك أ ّف ىذه النظرية تستطيع أف تكشف اؼبعاين اليت ملكتها
كحدة الكلمات ألهنا قد تكوف غامظة للفهم إف كضعت على معناىا اؼبعجمي.
ككثرمها يستعملو القرآف الكرًن من الكلمات لتعبَت الفكرة على السياقات
اؼبختلفة اليت ترتبط منها اؼبعٍت اؼبتنوعة.
الفصل الثاني  :الدراسة عن المعنى
.1

مفهوم المعنى و أنواعو و تعديده
أ .مفهوم المعنى
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كما نقل عبد اػبَت ( )3:;3003عن فردينا دم سوسَت أف كل رمز
لغوم يتكوف عن عنصرين ،يعٍت الداؿ (

signifier

يف اللغة اإلقبلزية) كاؼبدلوؿ

( signfie/signifiedيف اللغة اإلقبلزية) فالداؿ ىو اللفظ ك اؼبدلوؿ ىو اؼبعٌت.
اؼبعٌت إصطالح شيسر اىل اؼبفهوـ األكسع ،كيف ىذه البحث اؼبراد بو
عالقة بُت اللغة باػبارج منها اليت اتفقها مستعملوا اللغة إلعطاء الفهم ؽبم.
(أمُت الدين; )64-63; 3003كاؼبعٌت عند فاطمة ()6;2:::ىو التعلق
بُت عناصر اللغة ،أك ىو كسيلة اللغة باػبارج منها اليت اتفقها مستعملوا اللغة
ليفهم ببعض.
ب .أنواع المعنى
إف اللغة تستعمل يف ـبتلف الوظائف ك اغباالت اؼبتنوعة ،فيكوف اؼبعٌت
اللغوم متنوعا .كقد قدـ اللغويوف أنواع اؼبعٌت يف كتب اللغة اؼبتعلقة بلغتهم.
.2

اؼبعٌت عند أضبد ـبتار عمر
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كقسم أضبد ـبتار عمر ( )50-47; 2::9أنواع اؼبعٌت يف اللغة
العربية كما يف األتية ;
أ) اؼبعٌت األساسي
اؼبعٌت األساسي أك األكىل أك اؼبركزم كيسمى أحيانا اؼبعٌت التصوير أك
اؼبفهومي ىو العامل الرئيسي للتصاؿ اللغوم ،كاؼبمثل اغبقيقي الوظيفة
األساسية للغة ،كىي التفاىم كاإلفكار .كقد عرؼ نيدا ىذا النوع من اؼبعٌت
بأنو اؼبعٌت اؼبتصل بالوحدة اؼبعجمية حينما ترد يف أقل يساؽ أم حينما ترد
منفردة.
ب) اؼبمعٌت اإلضايف
اؼبعٌت اإلضايف أك العرضي أك التضميٍت فهو اؼبعٌت الذم ديلكو اللفظ
عن طريق ما يشَت إليو إىل جانب معناىا لتصورم اػبالص .كىذا النوع من
اؼبعٌت زائد على اؼبعٌت األساسي كليس لو صفو الثبوت كاؼبوؿ ،كإّنا يتغَت بتغَت
الثقافة أك الزماف أك اػبربة .فإذا كانت كلمة "إمرأة" تتحد معناه األساسي بثالثة
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مالح ىي إنساف – ذكر – بالغ ،فهذه اؼبالح الثالثة تقدـ اؼبعيار لإلستعماؿ
الصحيح للكلمة .كلكن ىناؾ معاين إضافية كثَتة ،كىي صفات غَت معيارية،
كقابلة للغَت من زمن ؾبتمع إىل ؾبتمع.
ج) اؼبعٌت األسلويب
اؼبعٌت األسلويب ىو اؼبعٌت الذم ربملو قطعة من اللغة بالنسبة للظركؼ
االجتماعية ؼبستعملها ك النطقة اعبغرافية اليت ينتمي إليها .كما أنو يكشف عن
مستويات أخرل مثل التخصيص كدرجة العالقة بُت اؼبتكلم ك السامع كرتبة
اللغوم اؼبستخدمة (أدبية – رظبية – عامية – مبتذلة  )...كالواسطة (حديث
– خطب -كتابة  )...فكلمة  fatherك

daddy

تتفقاف يف اؼبعٌت األساسي كلكن

الثانية يقتصر استعماؽبا على مستول الشخص اغبميم.
د) اؼبعٌت النفسي

31

كىو يشَت إىل يتضمنو اللفظ من الدالالت عند الفرد .فهو بذلك معٌت
فردم ذايت .كبالتايل يعترب مقيدا بالنسبة ؼبتحد كاحد فقظ ،كال يتميز بالعمومية
ك الالتداكؿ بُت األفراد صبيعا.
كيظهر ىذا اؼبعٌت بوضوح يف األحاديث العادة لألفراد ،كيف كتابات
األدباء ك أشعار الشعراء حيث تنعكس اؼبعاين الذاتية النفسية بصورة كاضحة
قوية ذباه األلفظ كاؼبفاىي م اؼبتبانية .اؼبثل ; كلمة "شجرة" إذا يقاؿ عند الشعراء
فمعناىا اغبمية ألهنا تؤخذ لتظلل.
ق) اؼبعٌت اإلجيائي
اؼبعٌت اإلجيائي اؼبعٌت الذم يتعلق بكلمات ذات مقدرة خاصة على
اإلجياء نظر الشفافية ،كقد حصر أكؼباف تأثَتات ىذا النوع من اؼبعٌت يف ثالثة
ىي;
 )2التأثَت الصويت ىو نوعاف ; تأثَت مباشر كغَت مباشر .كاؼبثاؿ من التأثَت
اؼبباشر

()Primary Onomatopoeia

صليل (السيوؼ) – مواء (القطة) –
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خرير (اؼباء) ،كالكلمات اإلقبليزية
التأثَت غيال اؼبباشر ك يسمى

crack

ك

hiss

ك

zoom

 .كالنوع الثاين

()Secondary Onomatopoeia

مثل القيامة

الرموية للكسرة (كيقابلها غي اإلقبليزية) اليت تربتط يف أذىاف الناس
بالصغر أك اإلشياء الصغَتة.
 )3التأثَت الصريف كيتعلق بالكلمات اؼبركبة مثل  handfulك

redecorate

ك

hot

 plateكالكلمات كالكلمة العربية صهصلق (من صهل كصلق)
 )4التأثَت الداليل كيتعلق بالكلمات اؼبؤسسة على اجملاز أم صورة كالمية
معربة.
 -3اؼبعٌت عند عبد اػبَت
كقسم عبد اػبَت ( )73-70; 3003اؼبعٌت على أنواع ـبتلفة ،كمنها
اؼبعٌت بالنظي إىل أنواع الداللة تنقسم على قسمُت ; األكؿ اؼبعٌت اؼبعجمي ،كىو
اؼبعٌت اللفظي أك اؼبعٌت اؼبناسب دبراصبو كدبا يدركو اغبواس اك اؼبعٌت الواقعي
اغبقيقي يف ىذا اغبياة .كالثاين اؼبعٌت النحوم أك الًتكييب ،كىو اؼبعٌت الذم
ربصلو عملية الًتكيب .كيسمى ىذا النوع اؼبعٌت السياقي أك اؼبعٌت اؼبوقيفي ،ألف
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اؼبعٌت موقوؼ مرار مثَتا على سياؽ الكلمات أك سياؽ اؼبوقف ،كيسمى أيضا
اؼبعٌت الًتكييب ،ألف العملية النحوية قد تتعلق بالًتكيب اللغوم.
 -4اؼبعٌت عند توسيحقو إجيوتثو
كذكر إجيوتثو ( )20 ; 3004اؼبعٌت األساسي ك اؼبعٌت التقاريب أك
العالقيت .األكؿ ىو مايتضمن ك يلصق بنفس اللفظ الذم يتورط يف أدياكاف.
كالثاين ىو اؼبعٌت اإلضايف الزائد على اؼبعٌت الطاىر أك األساسي بوضع اللفظ يف
موقف خاص كيف ؾباؿ كيكوف يف العالقة اؼبختلفة بُت األلفظ اؼبهمة.
ج .تعدد اؼبهٌت
كما قد سبق ذكره أف ألفاظ اللغة من حيث داللتها ثالثة أنواع (أضبد
ـبتار عمر; )254; 2:99ىي;
يدؿ اللفظ الواحد على معٌت كاحد .كىو أكثر اللغة.
 .2اؼبتباين ىو أف ّ
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يدؿ اللفظ الواحد على أكثر من معٌت .فإف كانت
 .3اؼبشًتؾ اللفظ ،كىو أف ّ
داللة على معنُت غَت متضادين فهو اؼبشًتؾ اللفظيّ ،أما إذا كانت على
معنُت متضادين فهو من باب األضداد.
 .4اؼبتاردؼ ،كىو أف يدؿ أكثر من لفظ على معٌت كاحد.
 .3تغيَت كأسباب ك أشكالو
أف نفس الكلمات – بسبب تطور خالؿ الزماف – تكسب معٌت أخر،
كتشرح فكرة أخرل ،كعلى ىذا فإف ما نعينو بتغَت اؼبعٌت ىو تغيَت الكلمات
ؼبعانيها ,كيقوؿ أك ؼباف ; لقد سبق أف عرفنا اؼبعٌت بأنو عالؼ=قة متبادلة بُت
اللفظ ك اؼبدلوؿ .كعلى ىذا يقع التغَت يف كلما كجد أم تغَت يف ىذه العالقة
األساسية (أضبد ـبتار عمر;)346; 2:99
كقاؿ أيضا ( )338; 2:99إف األسباب اليت تؤدم إىل تغَت اؼبعٌت ما
يأيت ;
 .2ظهور اغباجة ،حينما ديلك اجملتمع اللغوم فكرة شيئا يريد أف يتحدث عنو
فإف ديثلو دبجموعة منت األصوات يف مفردات يف مفردات أك معجم
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اللغة .كقد يكوف ىذا التمثيل عن طريق اإلقًتاض ك طريق صك لفظ
جديد ( )coiningعلى طريقة كلمات ىذه اللغة.
 .3التطور الإلجتماعي ك الثقايف ،قد يكوف ىذا السباب يف السبب السابق
 .4اؼبشاعر العاطفبة ك النفسية ،قد يكوف التعبَت يف اؼبعٌت تسببو العناصر
العاطفة ك النفسية كما يظهر فيها يعرؼ باإلمساس " "tabuيف اللغة
للتعظيم ك اإلحًتاـ أك اػبوؼ.
 .5االخراؼ اللغوم ينحرؼ مستعمل الكلمة بالكامة عن معناىا إىل معٌت
قريب أك مشابو بو فيعد من باب اجملاز ،كقد يكوف اإلخراؼ نتيجة سوء
الفهم أك اإللتباس أك الغموض.
 .6االنتقاؿ اجملاز .كىو تغيَت اؼبعٌت اجملازم إىل اؼبعٌت اغبقيقي بكثرة االستعماؿ.
مثل ; رجل الكرسي ليست رجال.
 .7االبتداع ،كيعد اإلبتداع " "Innovationأك اػبلق " "Creativityمن األسباب
الواعية لتغَت اؼبعٌت .ككثَتا ما يقوـ بو أحد صنفُت من الناس مها ;
اؼبوىبوف من أسحاب اؼبهارة يف الكالـ كالشعراء ك الألدباء ،كاجملامع
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اللغوية كاؽبيئات العلمية حُت ربتاج إىل إستخداـ لفظ ما للتعبَت عن
فكرة أك مفهوـ معينة.
 .8عملية الًتكيب (عبد اػبَت;)252; 3003
كأما أسباب اؼبعٌت فهي ;
.2

توسيع اؼبعٌت ( ،)widening/extensionعندما حيدث الإلنتقاؿ من معٌت
خاص إىل معٌت عاـ .مثل ; كلمة  pictureكانت تطلق على اللوحة
اؼبرسومة ،كاألف امتدت لتشميل الصور الفرتوغرفية.

.3

تضييق اؼبعٌت ،كيعد تضيق اؼبعٌت ( )narrowingاذباحا عكس السابق،
يعٍت ذلك التحويل الداللة من اؼبعٌت الكلمي إىل اؼبعٌت أك تضيق
ؾباؽبا .مثل; كلمة "حرمي" ىي اغبقيقي نسبة إىل اغبراـ ،مث ربصصت
داللتها كاستعملت دبعٌت اللص يف القرف السابع اؽبجرم يف بعض
النصوص اؼبركية.

 -4نقل اؼبعٌت ,يكوف اإلنتقاؿ عندما يتعادؿ اؼبعنياف أك إذا كاف ال خيتلفاف
من جهة العموـ ك اػبصوص ،مثل;التعبَت عن أضبد أعضاء البدف باسم
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عضو آخر مثل اشتخداـ كلمة صدر أككبر (كيف بعض اللغات ; معدة) بدال
من ثدم.
 -5اؼببالغة ,إعترب أك ؼباف من إشكاؿ تغَت اؼبعٌت كعدىا مسئوكلة عن تلك
الشعارات اؼبذىبية ك اإلصطالحات اػبادعة اليت تستغلها أجهزة الدعاية أسوأ
حىت أهنا التلبث أف تؤدم عكس اؼبقصودة منها .كما يف كبو قولك ; ىو
سعيد بشكل ـبيف ،كرائع بكل بساطة.
.4

مناىج دراسة اؼبعٌت
 -2النظرية اإلشارية
كنقل أضبد ـبتار عمر( )56; 2:99عن أك جدكف كريتشاردز يف

كتاهبا اؼبشهور " "The morning of Meaningأكؿ من طور ما ديكن أف يسمى
بالنظرية اإلشارية  Theori referentialأك  denotationalاليت أكضحاىا باؼبثلث اآليت
;
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الفكرة – اؼبرجع – اؼبدلوؿ
()Thought – reference--sence

الشئ اػبارجي – اؼبشار اليو
()referent-thing

َۖ

الرمز – الكلمة – االسم
َۖ

َۖ

َۖ

َۖ(َۖ )Symbol-word-name

فهذا الرسم دييز ثالثة عناصر ـبتلفة اؼبعٌت ،كيوضح أنو ال توجد عالقة
مباشرة بُت الكلمات كرمز ,كالشيئ اػبارجي الذم تعربعنو .كالكلمة عندمها
ربوم جزأين صيغة مًتبطة بوظيفتيها الرمزية ،كؿبتول مًتبطة بالفكرة اك اؼبرجع.
كىذ الفكرة عن الطبيعة اؼبزدكجة باعتبارىا صيغة كؿبتول ترجع إىل عهد
دم سويسر الذم أكد الطبيعة اؼبزدكجة للرمز عن طريق اؼبثاؿ القياس الذم
قدمو حيث شبهو بقطعة من الورؽ ذات كجهُت .فكما ال ديكن أف تقظع أحد
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الوجهُت دكف اآلخر فكذالك الديكن أف تفصل جانيب الرمز أحدمها عن اآلخر،
ألهنما مرتبطاف ارتباط جانيب الورقة.
كتعٍت النظرية اإلشارية باف معٌت الكلمة ىو إشارهتا إىل شيئ غَت نفسها كىنا
رأياف (أضبد ـبتار عمر)66; 2:99
 رأل يرل معٌت الكلمة ىو ماتشَت إليو كرأل يرل أف معناىا ىو العالقة بُت التعبَت كمايشَت أليو كدراسة اؼبعٌت على الرأم األكؿ تقتضي اإلكتفاء بدراسة جانبُت مناؼبثلث ،كمها جانبا الرمز ك اؼبشار إليو ,كعلى الرأم الثاين تتطلب دراسة
اعبوانب الثالثة ألف الوصوؿ إىل اؼبشار إليو يكوف عن طريقة الفكرة ،أك
الصورة الذىنية.
كقد اعًتض أضبد ـبتار عمر( )67; 2:99على ىذه النظرية دبا يلي ;
 أهنا تدرس الظاىرة اللغوية خارج إطار اللغة أهنا تقوـ على أساس دراسة اؼبوجودات اػبارجية (اؼبشار إليو) .كلكننعطي تعريفا دقيقا للمعٌت – على اساس ىذه النظرية – البد من أف
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تكوف على دقيق بكل شيئ يف العامل اؼبتكلم .كلكن اؼبعرفة اإلنسانية أقل
من ىذا بكثَت
 أهنا التتضمن كلمات مثل "ال" ك "اىل" ك "لكن" ك "أك" كغَت ذلك منالكلمات اليت التشَت إىل شيئ موجودة

existing think

 .ىذه الكلمات

ؽبا معٌت بفهمو السامع ك اؼبتكلم ،كلكن الشيئ الذم تدؿ عليو الديكن
أف يعًتؼ عليو يف العامل اؼبادم
 أف معٌت الشيئ غَت ذاتو .فمعٌت كلمة "تفاحة" .التفاحة ديكن أف نؤكلكلكن اؼبعٌت ال يؤكل .كاؼبعاين أف تتعلم ك لكن التفاحة الديكن.
ب – النظرية التصورية
كجد الصورة الكالسيكية " "Ideational Theoryأك ""Image Theory
أك النظرية العقلية " "Theory Mentalisعند الفيلسعن اإلقبليزية "

John

( "Lockeالقراف السابع غشر) الذم يقوؿ ; استعماؿ الكلمات جيب أف
يكوف األشارة اغبساسة إىل اإلفكار اليت سبثلها أف تعد مغزاىا اؼبباشر
اػباص.
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كىذه النظرية تعترب اللغة "كسيلة أك لتوصيل اإلفكار" أك "سبثيال
خارجيا كمعنويا غباؿ داخلية" كما يعطى تعبَتا لغويا معٌت معينا استعمالو
بالطراد (يف التفاىم) كعالمة على فكرة معية.
كىذ النظرية تتقضي بالنسبة لكل تعيبَتا لغوم ،أك لكل معٌت
متميزة للتعبَت اللغوم أف سبلك فكرة ،كىذه الفكرة جيب;
 اف تكوف حاضرة يف ذىن اؼبتكلم اؼبتكلم جيب اف ينتج التعبَت الذم جيعل اعبهور يدرؾ أف الفكرة اؼبعينةموجودة يف عقلو يف ذلك الوقت
 التعبَت أف يستد عي نفس الفكرة يف عقل السابعج -النظرية السياقية
كمعٌت الكلمة عند أصحاب ىذه النظرية ىو استعماؽبا يف اللغة
أك الطريقة اليت تستعمل هبا أك الدكر الذم تؤدية .كؽباذا يصرح فَتث بأف
اؼبعٌت ال ينكسف إال من خالؿ تسييق الوحدة اللغوية ،أم كضعها يف
سياقات ـبتلفة .كعلى ىذا فدراسة معاين الكلمات تتطلب ربليال للسياقات
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كاؼبواقف اليت ترد فيها ،حىت ما كاف منها غَت لغوم ،كمعٌت الكلمة – على
ىذا -يتعدؿ تبعا لتعدد السياقات اليت تقع فيها ،أك بعبارة أخرل تبعا
لتوعها اللغوم

Linguistik Distribution

كقد نقل أضبد ـبتار عمر ( )7:;2:99عن ؾ .أمَت تقسيما للسياؽ ذا
أربع شعب دبثل ;
 -السياؽ اللغوم

” “ Linguistic context

 -السياؽ العاطفي

” “ Emotional context

 -السياؽ اؼبوقفي

” “ Situational context

 -السياؽ الثقايف

” “ Cultural context

أما السياؽ اللغوم فمثلو كلمة "حسن" اليت تقع يف سياقات لغوية متنوعة
كصفاؿ ;
أشخاص ; رجل – امرأة – كلد
أشياء

; كقت – يوـ – حفلة – رحلة
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مقادر

; ملح – دقيق – ىواء – ماء

فاذا كردت يف سياؽ لغوم مع كلمة "رجل" كانت تعٍت الناحية
اػبلقية ،كإذا كردت كصفا لطبيب مثال كانت تعٍت النفوؽ يف األداء (كليس
الناحية األخالقية) ،كاذا كردت كصفا للمقادير كاف معناىا الصفاء ك النقاكة.
كأما السياؽ العاطفي فيحدد درجة القوة كالضعف يف االنفعاؿ فبا
يقتضي تأكيد أك مبالغة أك اعتداال ،فكلمة "يكره" العربية غَت كلمة "بيغض"
رغم" اشًتاكها يف أصل اؼبعٌت كذلك.
كأما السياؽ اؼبوقفي فيعٍت اؼبوقف اػبارجي الذم ديكن أف تقع فيو
الكلمة .مثل استعماؿ كلمة "يرحم" يف مقاـ تشميت العاطس "يرضبك اهلل"
(البدء بالفعل) كيف مقاـ الًتحم بعد اؼبت "اهلل يرضبو" (العبدء باالسم فاألكىل
تعٍت طلب الرضبة يف) اآلخرة .كقد دؿ على ىذا السياؽ اؼبوقفي إىل جانب
السياؽ اللغوم اؼبتمثل يف التقدًن ك التأخَت.
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كأما السياؽ الثقايف فيقتضي التحديد الثقايف أك اإلجتماعي الذم ديكن
أف تستخدـ فيو الكلمة .فكلمة "جذر" ؽبا معٌت عند اؼبزارع ،كمعٌت ثاف عند
اللغوم ،كمعٌت ثالث عند عامل الرياضيات.
 -4مناىج تحليل المعنى
ىناؾ أربع خطوات لتحليل اؼبعٌت كىي كما يلي;
أ تحليل الحقول الداللية
اغبقل الداليل ىو ؾبموعة من الكلمات ترتبط دالالهتا ،كتوضع عادة
ربت لفظ عاـ جيمعها .كىدؼ التحليل للحقوؿ ىو صبع كل الكلمات اليت
زبص حقال معينا ،كالكشف عن صالهتا الواحد منها باألخرة ،كصالهتا
بالصطلح العاـ( .أضبد ـبتار عمر; )90-8: ;2::9
أما ربليل الداللية فجزء اعبهار الداللية الذم يصور بو حقيقة العامل
كيطبق دبجموعة معجمية .فتحليالغبقوؿ الداللية أف حيلل ؾبموعة األلفاظ
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اؼبشكلمة شبكة اؼبعاين اؼبعينة .كالفهم من ىذا القوؿ أف نعُت درجة األلفاظ
يف درجة اؼبركز أك درجة اؼبتوسط أك درجة األسفل.
كاغبقوؿ الداللية القرآنية ؾبموغة األلفاظ اليت تتعلق يف معناىا،
فاػبطوات اليت يسلك ربليل اغبقوؿ الداللية للقرآف الكرًن ىي;
 تبويب األلفاظ اؼبتعلقة دبوضوع البحث تعيُت درجة األلفاظ أف يعلق األلفاظ اؼبعينة باغبقوؿ الدالليةب تحليل التكوين الداللي
أما ربليل التكوين الداليل فهو أف ربلل العناصر اؼبشكلة ؼبعاين
األلفاظ .كقبل تشكيل اؼبعاىن أف يقدـ هبا مفهوـ انعطاؼ اؼبعنىى تفريقا
دبستعملي اللغة .كربليل انعطاؼ اؼبعٌت أف حيلل كحدات اؼبعاين اؼبقصودة هبا
مستعملوا اللغة كالسياقات اؼبختلفة .من اؼبمكن أف يقوـ اؼبرء بتحليل
الكلمة إىل عناصرىا التكوينية دكف االعًتاؼ بفكرة اغبقل اؼبعجمي ،كذلك
بأف يقدـ معجما مرتبا ألفبائيا( .أضبد ـبتار عمر ;)232;2:99
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من التعاريف السابقة ،خيتصر الكاتب اػبطوات لتحليل عناصر القرآف
الداللية دبا يلي ;
 دراسة كل انعطاؼ اؼبعٌت يف كل آيات يشملها اللفظ اؼبقصد اختصار عناصر اؼبعٌت من كل انعطاؼ اؼبعٌت السابقج تحليل الوحدة الداللية
أما ربليل الوحدة يف القرآف الكرًن فهو أف تدرس كحدات اؼبعاين لتصوير
شبكة اؼبعٌت كشبكة اؼبفهوـ .كتطبيقة كما يلي;
 اختصار معٌت اللباب من انعطاؼ اؼبعٌت ك عناصره
 اختصار التعاليم األسلسية يف كل الكالـ ك السياقات
 اتصاؿ التعاليم األساسية أجزاء اؼبوضوع
 تنظيم أجزاء اؼبوضوع يف اؼبباحث اػباصة
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د تحليل عالقة المعنى
أما ربليل عالقة اؼبعٌت فتشمل الوحدة الصرفية ك النحوية ك عالقة
"جَتد كزلت" ك "أندرياف
اؼبعٌت .كنقل فريرا ( )86-70; 3005عن
ّ
أكماجُت" اػبطوات العالقة باػبطوات اآلتية;
 الًتادؼ ،يؤثر معٌت األلفاظ بالسياقات كمستعملي اللغة ،كلداللة معٌت
الًتادؼ نعود معٌت اللفظ إىل نظرية اؼبعٌت ك ربليل اؼبعٌت
 التضاد ،يعٍت أف ىذا اؼبصطلح تضاد اؼبعٌت أم استخداـ لفظ كاحد دبعنبُت
متضادين
 تضمُت اؼبعٌت ،ىو إذا كانت صحة البياف
يتضمن اؼبعٌت من البياف

""Y

من صحة البياف ""Xفالبياف

""Y

 الكلمة اؼبتضمنة ،يعٍت أف األلفاظ سبلك اؼبعٌت اؼبشتمل كالواسع يف عالقتها
بُت اؼبعاين سبلك عددا من دالالهتا ترتبط باللفظ االحد مثل كلمة "عُت" يف
العربية تطلق البصرة اليت يرل هبا اإلنساف .كنالحظ أف السيق ىو الذم
حيدد كل معٌت من ىذه اؼبعاين اؼبتعددة للكلمة الواحدة.
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 اعبناس اللفظي كابوليزديي ،يعٍت بو أف األكؿ مصطلح الكلمات اليت تتحد
يف صيغتها أك شكلها ك زبتلف يف معناىا ك داللتها .الثاين مصطلح
الكلمات اليت

الباب الثالث
التحليل الداللي إستعمال "الزكاة" ومااشتق منها في القرآن
قاؿ ؿبمد فؤد عبد الباؽ يف كتابو اؼبعجم اؼبفهرس إللفاظ القرآف
(د.ف ; )532-530إف لفظ "الزكاة" كمااشتق منها يف القرآف الكرًن
تسعة كطبسوف إظبا كاف صيغتها أك فعال .كسيعلل الباحث يف ىذا الباب
اؼبعٌت الداليل للفظ "الزكاة" يف القرآف من ناحية اؼبعٌت اؼبعجمي اؼبعٌت
الًتكييب باستعماؿ اؼبعجمي ك التفسَت.
الفصل األول  :المعنى المعجمي للفظ "الزكاة" ومااشتق منها
"الزكاة" اسم اؼبصدر ،لفظ الزكاة معناىا ك فعلنا ذالك رضبة ألبويو
كتزكية قاؿ األزىارم ; أقاـ اإلسم مقاـ اؼبصدر اغبقيقي .علماء اإلسالـ
يفسَتكف كلمة "زكاة" يف العربية بأهنا "الطّهارة" ،أك "النّمى" ك "الزيادة"،
كاغبقيقة أف النيب صلى اهلل عليو ك السالـ دبعٌت أكسع من ذلك بكثَت ،أخذ
عن استعماؽبا عند اليهودم (يف اليهودية – اآلرمية ; زاكوت) ككاف اعبود

49

51

خبَتات ىذه الدنيا يعترب عند أىل الديانة يف الشرؽ أخص العماؿ الصاغبة،
أما التمسك هبا فكاف يعترب دبثابة عقبة دكف سعادة اآلخرة ،كلذالك أمكن
اف تستعمل كلمة الزكاة ،كىي تدؿ على الفضل ك الصالح بوجو عاـ ،يف
الداللة أيضا على الرب ك على أنواع الصدقة ،كؼبا كاف النيب صلى اهلل عليو ك
السالـ قد عرؼ التقول من ىذا الوجو على اهنا فبيزات األدياف اؼبنزلة ،فإنو
أكؿ األمر قد اعترب الرب من فضائل الكربل اليت يتحلى هبا اؼبؤمن اغبق.
يستعمل كلمة "الزكاة" كمشتقات ـبتلفة من مادة "زكاة" (دبعٌت
طهر) ترتبط بالزكاة حبسب اإلحساس اللغوم عند العرب .كىذه اؼبشتقات
نفسها اليكاد يكوف ؽبا يف القرآف سول ذالك اؼبعٌت الذم ليس عربيا أصيال
بل ىو مأخوذ عن اليهودية كىو "التقول".
كحنانا من لدنا زكاة ،معناه ك فعلو ذلك رضبة ألبويو ك تزكية قاؿ
األزىار ; أقاـ اإلسم مقاـ اؼبصدر اغبقيقي .الزكاة ; الصالح .كرجل تقي
زكي أم زاؾ من أتقياء أزكياء كقد زكا زكاء ك زكوا زكي ك تزكى ،كزكاه اهلل،
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كزكى نفسو تزكية; مدحها .كيف حديث زينب ; كاف اظبها فغَته قاؿ تزكي
نفسها .كزكى الرجل إذا كصفها كأثٌت عليها.
الزكاة ىي زكاة اؼباؿ معرفة ،كىو تطَته ،قاؿ منو زّكى يزّكي تزكية
إذا أدل عن زكتو .غَته الزكاة ما أخرجتو من مالك لتطهره كقد زكى اؼباؿ.
كقولو تعلى ; كتزكيهم هبا ،قالوا ; تطهرىم هبا .قاؿ ابو علي ; الزكاة صفوة
الشيئ .كزكاه إذا أخذ زكاتو .كتزّكى أم تصدؽ .كيف التنزيل العزيز ; كالذين
ىم للزكاة فاعلوف ,قاؿ يعضهم; الذين للزكاة مؤتوف ،كقاؿ آخركف; الذين
ىم للعمل الصاحل فاعلوف ،كقاؿ تعاىل; خَتا منو زكاة ،أم خَتا منو عمال
صاغبا ،كقاؿ الفراء ; زكاة صالحا ،ككذالك قولو عز كجل; كحنانا من لدنا
زكاة ،قاؿ صالحا .ا بو زيد النحوم يف قولو عز كجل كلوال فضل اهلل عليكم
كرضبة مازكا منكم من أحد أبدا كلكن اهلل يزّكي من يشاء ،كقرئ مازكى
منكم ،فمن قرأ ما زكا فمعناه ماصلح منكم ،كمن قرأ مازكى فمعناه ما
أصلح ،كلكن اللهج بزكي من يشاء أم يصلح ،كقيل ؼبا خيرج من اؼباؿ
للمساكُت من حقوقهم زكاة ألنو تطهَت للماؿ كتثمَت كإصالح كّناء ،كل
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ذالك قيل ،كقد تكرر ذكر الزكاة ك التزكية يف اغبديث ،ككزهنا فعلة كالصدقة،
فلما ربركت الواك كانفتح ماقبلها انقلبت ألفا ،كىي من األظباء اؼبشًتكة بُت
اؼبخرج ك الفعل ،فيطلق على العُت كىي الطائفة من اؼباؿ اؼبزكي هبا ،كعلى
اؼبعٌت كىي التزكية ،كقاؿ كمن اعبهل هبذا البياف اتى من ظلم نفسو بالطعن
على قولو تعاىل; كالذينهم للزكاة فاعلوف ،فالزكاة طهرة لألمواؿ كزكاة الفطر
طهرة لألبداف .كيف حديث الباقر انو قاؿ ; زكاة األرض يبسها ،يريد طهارهتا
من النجاسة كالبوؿ كأشياىو بأف خيف كيذىب أثره (دائرة اؼبعارؼ اإلسالمية
عبد اغبميد يونوس أضبد الشنتنوم ;)468-466
كيف معجم ألفاظ (د.س; )650-649الزكاة ; زكا ك زكيا ك
زكية ك أزكى زكاىا كتزكوا كتزكيهم كيزكوف كيزكي كيزكيكم دبعٌت ماطهر ك
أصلح أم طاىرة أك صاغبة .كلفظ تزكى ك يزكى دبعٌت تطهر من الشرؾ ك
اؼبامث – طالبا بو التطهر ك الصالح ال يريد بو الرياء ك الالسمعية .كلفظ
الزكاة دبعٌت اؼباؿ اؼبرد إخراجو صدقة .زكاة دبعٌت طهرا ك صالحا.
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كيف معجم الوسيط; الزكاة; زكا ك أزكى ك زكي ك زكى دبعٌت ّنا
.كزاد أزكاه – كلفظ تزكى ك الزكاة دبعٌت تصدؽ ك الربكة ك الطهارة
 المعنى التركيبي للفظ "الزكاة" ومااشتق منها في القرآن:الفصل الثاني
من حيث التحليالت الداللة
كألجل التحليل اؼبقصودل سيجمع الكاتب آيات القرآف اليت
;  كىي مايلي.فيها لفظ "الزكاة" كمااشتق منها على ترتيب الصور كآليات
اآليات
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التحليل الحقول الداللية
اغبقوؿ الداليل ىو ؾبموعة من الكلمات ترتبط دالالهتا ،كتضع لفظ

عاـ حيمعها .كعدؼ ربليل للحقوؿ الداللية ىو صبع كل الكلمات اليت
زبص حقال معينا ،كالكشف عن صالهتا الواحد منها باألخر ،كصالهتا
باؼبصطالح العاـ( .أضبد ـبتار عمر(;)90-8:; 2:99
كما ىو اؼبعركؼ أف ربليل اغبقوؿ الداللية ىو جزء من اعبهاز
الداللية الذم يصور بو حقيقية العامل كيبطبق دبجموعة معجمية .فتحليل
اغبقوؿ الداللية أف حيلل ؾبموعة األلفاظ اؼبشكلة شبكة اؼبعينة .كاؼبفهوـ من
ىذا القوؿ أف تعُت درجة األلفاظ يف درجة اؼبركز أك درجة اؼبتوسط أك درجة
األسفاؿ.
من البياف السابق فتحليل اغبقوؿ الداللية أف حيل لفظ "الزكاة"
كمااشتق منها القرآف كؽبا يف درجة اؼبركز – الذم يتعلق يف معناىا كيشكل
شبكة اؼبعينة ،كىي كمايلي ;
كما لفظ العدؿ الذم ذكره القرآف تسعة ك طبسُت مرة ،كيتصل
باأللفاظ اؼبهمة اليت ربوؿ حولو يف آيات القرآف ،كاغبقوؿ الداللية القرآنية
ؾبموعة األلفاظ اليت تتعلق يف معانيها ،فاػبطوات اليت يسلك هبا ربليل
اغبقوؿ الداللية القرآف الكرًن ىي;
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 تبويب األلفاظ اؼبتعلقة دبوضوع البحث
 تعيُت درخة األلفاظ
 أف يعلق األلفاظ اؼبعيدة باغبقوؿ الداللية
كىذ األلفاظ ىي;
الرق

السورة

اللفظ

تحليل الحقول الداللية

م
2

البقرة 54

َّ
الزحكاةح

"كءاتوا" ك "كاركعوا"

3

البقرة 94

َّ
الزحكاةح

"كءاتوا" ك "مث توليتم"

4

البقرة 220

َّ
الزحكاةح

"كءاتوا" ك "ما تقدمو"

5

البقرة 23:

يػُحزِّكْي ِه ْم

"كاغبكمة" ك "انت العزيزاغبكيم"

6

البقرة 262

يػُحزِّكْي ُك ْم

"اياتنا" ك "يعملكم الكتاب"

7

البقرة 288

يػُحزِّكْي ُك ْم

"اهلل" ك "ؽبم عذاب اليم"

8

البقرة 288

َّ
الزحكاةح

"كآتى" ك "اؼبوفوف بعهدىم"

9

البقرة 343

أ ْحزحكى

"ذلكم" ك "لكم كاطهر"
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:

البقرة 388

َّ
الزحكاةح

"آتوا" ك "ؽبم اجرىم"

20

اؿ عمراف 88

يػُحزِّكْي ِه ْم

"اهلل" ك "عذاب اليم"

22

اؿ عمراف

يػُحزِّكْي ِه ْم

"ايتو" ك "يعملكم الكتاب"

275
23

النساء 5:

 .2يػُحزُّكو حف

"الذين"( )2ك "بل اهلل" ()3

 .3يػُحزِّكي
24

النساء 88

َّ
الزحكاةح

"آتو" ك "كتب عليهم"

25

النساء 273

َّ
الزحكاةح

"كاؼبؤتوف" ك "كاؼبؤمنوف باهلل"

26

اؼبائدة 23

َّ
الزحكاةح

"اقمتم الصالة" ك "امنتم برسلي"

27

اؼبائدة 66

َّ
الزحكاةح

"يؤتوف" ك "كىم راكعوف"

28

األعراؼ

َّ
الزحكاةح

"يؤتوف" ك "كالذين ىم"

267
29

التوبة 6

َّ
الزحكاةح

"كآتوا" ك "فخلوا سبيلهم"

2:

التوبة 22

َّ
الزحكاةح

"كآتوا" ك "فإخوانكم"

69

30

التوبة 29

َّ
الزحكاةح

"كآتى" ك "مل خيش"

32

التوبة 82

َّ
الزحكاةح

"يؤتوف" ك "كيطيعوف اهلل"

33

التوبة 204

تُػحزِّكْي ِه ْم

"تطهركم" ك "صل عليهم"

34

الكهف 2:

أ ْحزحكى

"فلينظر ايها" ك "طعاما"

35

الكهف 85

حزكِيَّةن

"أقتلت نفسها" ك "بغَت نفس"

36

الكهف 92

حزحكاةن

"خَتا منو" ك "أقرب رضبا"

37

مرًن 24

حكاةن

"من لدنا" ك "كاف تقيا"

38

مرًن 2:

حزكِيِّا

"ألىب لك" ك "غالما"

39

مرًن 42

َّ
الزحكاةح

"بالصالة" ك "مادمت حيا"

3:

مرًن 66

َّ
الزحكاةح

"بالصالة" ك "مرضيا"

40

طو 87

تحػحزَّكى

"خالدين فيها" ك "ذلك جزاء"

42

األنبياء 84

َّ
الزحكاةح

"إيتاء" ك "كانوالنا"

43

اغبج 52

َّ
الزحكاةح

"كآتوا" ك "امركا باؼبعركؼ"

44

اغبج 89

َّ
الزحكاةح

"كآتوا" ك "كاعتصموا باهلل"

71

45

اؼبؤمنوف 5

َّ
الزحكاةح

"الذين ىم"ك "فاعلوف"

46

النور 32

حزحكى

"كرضبة ما" ك "منكم"

يػُحزِّكي

"كلكن اهلل" ك "من يشاء"

47

النور 39

أ ْحزحكى

"ىو" ك "فارجعوا"

48

النور 40

أ ْحزحكى

"ؽبم" ك "فركجهم"

49

النور 48

َّ
الزحكاةح

"إيتاء" ك "خيافوف"

4:

النور 67

َّ
الزحكاةح

"كآتوا" ك "أطيعوا الرسوؿ"

50

النمل 4

َّ
الزحكاةح

"يؤتوف" ك "ىم باآلخرة"

52

الركـ 4:

َّ
الزحكاةح

"آتيتم" ك "تريدكف كجو اهلل"

53

لقماف 5

َّ
الزحكاةح

"يؤتوف" ك "ىم باآلخرة"

54

األحزاب 44

َّ
الزحكاةح

"كآتُت" ك "أطعن اهلل"

55

فاطر 29

تحػحزَّكى ()2

"كمن" ( )2ك "فإّنا" ()3

56

فصلت 8

يػححزَّكى ()3
َّ
الزحكاةح

"اليؤتوف" ك "ىم باآلخرة"

71

57

النجم 43

تُػحزُّكوا

"فال" ك "ىم اعلم"

58

اجملادلة 24

َّ
الزحكاةح

"كآتوا" ك "كاطيعوا اهلل"

59

اعبمعة 3

يػُحزِّكْي ِه ْم

"آياتو" ك "كاطيعوا اهلل"

5:

اؼبزمل 30
ّ

َّ
الزحكاةح

"كآتوا" ك "أقرضوا"

60

النزعات 29

تحػحزَّكى

"فقل ىل لك" ك "اىل اف"

62

عبس 4

يػححزَّكى

"يدريك" ك "لعلو"

63

عبس 8

يػححزَّكى

"كماعليك"ك"اال"

64

األعلى 25

تحػحزَّكى

"قد أفلح"ك"من"

65

الشمس :

اىا
حزَّك ح

"قد أفلح"ك"من"

66

اليل 29

يػحتحػحزَّكى

"الذين يؤيت"ك"مالو"

67

البينة 6

َّ
الزحكاةح

"يؤتوف" ك"ذلك دين القيمة"

72

.2

تحليل التكوين الداللي
قد سبق ذكره أف ربليل التكوين الداليل فهو اف ربلل العناصر

اؼبشكلة ؼبعاف األلفاظ .كقبل تشكيل اؼبعاين أف يقدـ هبا مفهوـ العنطاؼ
اؼبعاىن تفريقا دبستعملي اللغة .كربليل انعطاؼ اؼبعٌت أف حيلل كحدات اؼبعاين
اؼبقصودة هبا مستعمل اللغة كالسياقات اؼبختلفات .من اؼبمكن أف يقوـ اؼبرء
بتحليل الكلمة إىل مناصرىا التكوينية دكف اإلعًتاؼ بفكرة اغبقل اؼبعجمي،
كذلك بأف يقدـ معجما مرتبا ألفبائيا( .أضبد ـبتار عمر ;)232;2:99
من التعارؼ السابقة ،خيتصر الكاتب لتحليل عناصر القرآف الداللية
دبايلي ;
 دراسة كل إنعطاؼ اؼبعٌت يف كل آية
 اختصار عناصر اؼبعٌت من كل انعطاؼ اؼبعٌت السابق
للفظ الزكاة اؼبعٌت اؼبختلفة ك الحصر تفهيم معناه انو الزكاة .كىذه
التفهم يؤثر بو السياقات اؼبختلفة اليت تكوف لفظ اؼبودة .فانعطاؼ
اؼبعاين للفظ اؼبودة ىي ;
الرقم

لفظ الزكاة في
قطعة اآلية

المعنى

المصادر

73

2





   

    







(البقرة ;

)54
3



اليؤمن برسولو ؿبمد صلى
أم اهلل عليو كسلم بإقاـ
الصالة كايتاء الزكاة اال
ذعاف اهلل تعلى بقبوؿ
االسالـ ك الدخوؿ فيو

ايسر
;2;35

التفاسَت

كسائر اؼبسلمُت.


    

      
  




 

(البقرة ;)94

ماكاف اهلل فرض عليهم يف
أمواؽبم من الزكاة ،كىي سنة
كانت ؽبم غَت سنة ؿبمد
صلى اهلل عليو كسلم.
كانت زكاة أمواؽبم قربانا
هتبط إليو نار.
أف الزكاة نسخت كل حق،
كىذا ضعيف ألنو ال
خالؼ أف من اشتدت بو
اغباجة كشاىدناه هبذه
الصفة فإنو يلزمنا التصدؽ
عليو ،كإف مل جيب علينا
الزكاة كاف التصدؽ كاجبا ك
الشك يف كجوب مكاؼبة
الناس بطريق ال يتضرركف

تفسَت الطربم ;
3;3:8

مفاتيح الغياب ;
3;304

74

.بو
عباس

إبن

 تطهَتا.أعطوا زكاة أموالكم

 تفسَت2;28;
;
الطربم
3;607

لنفوس ك األبداف من
 كيف تقدًن،أدناس اآلثاـ
اػبَتات إدراؾ الفوز برضواف
اهلل





4

   
      




  
    
  


)220; (البقرة
; تفسَت الطربم
2;66

يطهر أركاحهم كيكمل
عقوؽبم كيهذب أخالقهم
دبا يعلمهم من الكتاب ك
 كما بينو ؽبم من،اغبكمة
ضركب الطاعات



...

5

 
 
       
 
    
  


)23:; (البقرة
ايسر
2;74;التفاسَت

يطهركم من الذنوب
كاألخالؽ السيئة ك
اؼبلكات الرديئة

 

     .....

 

6

75

  




(البقرة ;)151
7

.....



   





  
  
   

  
     
 

  

  
  

كفيو كجوه األكؿ; الينسبهم
إىل التكية ك اليثٍت عليهم
الثاين; اليقبل أعماؽبم كما
يقبل أعمل األزكياء الثالث;
الينزؽبم منازؿ األزكياء
كرابعها .كإشارة إىل اإلىانة
ك االستخفاؼ.
كاليطهرىم من دنس ذنوهبم
ك كفرىم

(  البقرة

مفاتيح الغياب ;
4;50

تفسَت الطربم ;
4;440

;)285
8





  

  
  






  

أعطاىا على مافرضها اهلل

تفسَتالطربم

عليو .نسخة اغبقوؽ
اؼبقدرة ،أما الذم اليكوف
مقدرا فإنو غَت منسوخ
بدليل أنو يلزـ التصدؽ عند

4;458

الضركرة ،كيلزـ النفقة على

مفاتيح
;4;64

;

الغياب

76

  
  

األقارب ،كعلى اؼبعلوؾ،
كذلك غَت مقدر.

(البقرة ; )288
9

  
     

     
 
 
   








(البقرة ;)343
:

.....







  
  

 

 

  
  

أفضل كخَت عند اهلل من
فرقتهن أزكاجهن كقد دللنا
فيما مضى على معٌت
"الزكاة" ،فأغٌت ذلك عن
إعادتو.
أصلح لكم
يعٍت الذين صدقوا باهلل
كبرسولو ،كدبا جاء بو من
عند رهبم ،من ربرًن الربا
كأكلو ،كغَت ذلك من سائر
شرائع دينو.
أعطوا زكاة أمواؽبم

تفسَت الطربم ;
6;3:

إبن
;2;4:
تفسَت
;7;32

عباس

الطربم

إبن
عباس;2;5:

  

(البقرة ;)388
20

  
   

كاليطهرىم من دنس ذنوهبم
ككفرىم اليطهرىم من
ذنوهبم كاليكفرىم عنهم.

تفسَت
الطربم;7;639
ايسر

77





 

  

 

 
  

اليربئهم من
كاليصلح باؽبم.

اليهودية

 

(اؿ عمراف ; )88
22

التفاسَت;
2;288
إبن
عباس;2;74

   ....

دبا يرشدىم إليو من

ايسر

 

األعماؿ الصاغبة األخالؽ
الفاضلة ك اآلداب العالية.

التفاسَت;
2;32:





  

       





(آؿ ;

عمراف ;)275
23

   
  
 
  
   
   
  


(النساء;)

كالغَتىم من خلقو،
فيبخصهم يف تركو تزكبتهم،
كتزكية من زكى من خلقو;
شيئا من حقوقهم ،كاليضع
شيئا يف غَت موضعو ،كلكنو
يزكي من يشاء من خلقو،
فيوفقو ،كخيذؿ من يشاء
من أىل معاصيو.

تفسَت الطربم;
9;567

78

يطهر من الذنوب من يشاء
من عباده بتوفيقو للعمل دبا
يزكي النفس ،كإعانتو عليو.
يعاقبوف على تلك التزكية
حق جزائهم من غَت
ظلم،أك يكوف اؼبعٌت; أف
الذين زكاة اهلل فانو يثيبهم

ايسر
التفاسَت;
2;380
مفاتيح
الغياب;6;340

على طاعاهتم كالينقص من
ثواهبم شيئا ،كالفتيل ما
فتلت بُت أصبعيك من
الوسخ.
24





  




كأعطوا الزكاة أىلها الذين
جعلها اهلل ؽبم من أموالكم،
تطهَتا ألبدانكم ك أموالكم

تفسَت
;9;659

الطربم

  


(النساء;)
25

 




طعن الكسائي يف ىذا
لقوؿ كقاؿ; النصب على

مفاتيح الغياب;
6;54:

79

 
  








(النساء;

اؼبدح إّنا يكوف بعد سباـ
الكالـ ،كىهنا مل يتم
الكالـ.
كالذين يعطوف زكاة أمواؽبم
من جعلها اهلل لو كصرفها

تفسَت الطربم;
:;4::

إليو.

)
26
















     


  
  








اؼبراد بإيتاء الزكاة الوجبات.
كهبذا االقراض الصدقات

مفاتيح
الغياب;7;23

اؼبندكبة ،كخصها بالذكر
شرفها
على
تنبيها
كعلومرتبتها.
أم;أعطيتموىا من أمرتكم

تفسَت الطربم;

بإعطائها.

20;229



(اؼبائدة;
)
27











يؤتوف الزكاة حاؿ كوهنم
راكعُت ،كأصبعوا على أف

مفاتيح
الغياب;7;99

81

إيتاء الزكاة حاؿ الركوع مل
،يكن إال يف حق علي
فكانت اآلية ـبصوصة بو
كدالة على إمامتو من الوجو
الذم قرناه









    

    






);(اؼبائدة
;تفسَت الطربم

أنو العمل دبا يزكي النفس

   

24;270

كيطهركم من صاغبات
.األعماؿ



28



 
 

   

  
  






;(األعراؼ
)
;تفسَت الطربم
25;246

كأعطوا الزكاة اليت أكجبها
اهلل عليهم يف أمواؽبم أىلها


  
  


    

   
  

29

81

) ;(التوبة
;تفسَت الطربم
25;263

اؼبفركضة أىلها

  


2:


  
  





  




;(التوبة



)
;تفسَت الطربم
25;278
مفاتيح
8;588;الغياب

كأدل الزكاة الوجبة عليو يف
.مالو إىل من أكجبها اهلل ؽبا
كاعلم أف اعتبار إقامة
الصالة ك إيتاء الزكاة يف
عمارة اؼبسجد كأنو يدؿ
على أف اؼبراد من عمارة
 كتلك،اؼبسجد اغبضور فيو
ألف اإلنساف إذا كاف مقيما
للصالة فأنو حيضر يف





  












  
  

  

    




30

82









(التوبة; )

اؼبسجد فتحصل عمارة
اؼبسجد بو ،كإذا كاف مؤتيا
للزكاة فإنو حيضر يف
اؼبسجد طوائف الفقراء ك
اؼبساكُت لطلب أخذ الزكاة
فتحصل عمارة اؼبسجد بو.

32

....
 

كيعطوف الزكاة النفركضة
أىلها.

تفسَت الطربم;
25;458

    




....



(التوبة; )
33

  




 

        






  
   

يف اإلبتداء ،كإف شئت
جعلتو من صفة "الصدقة"،
مث جئت هبا توكيدا ،ككذلك
"تطهرىم"
الصدقة تطهرىم عن قباسة
الذنب كاؼبعصية ،كالرسوؿ
عليو كالسالـ يزكهم كيعظم

تفسَت الطربم;
25;567

مفاتيح
الغياب;8;588

83

شأهنم كيثٍت عليهم عند
إخراجها إىل الفقراء.
أم تطهرىم من ذنوهبم،
كتزكيهم أنت أيها الرسوؿ
هبا بدعائك ؽبم ك ثنائك

(التوبة; )0

ايسر التفاسَت ;
3;204

عليهم.
34

         

   

















(الكهف;

)
35

  
  
  
 

         
  

أيها أحل ،من أجل أهنم
كانوا فارقوا قومهم كىم
أىل أكثاف ،فلم يستجيزكا
أكل ذبيحتهم.
أكثر طعاما كيقاؿ أطيب
خربا كأحل ذبيحة.
أم أم أطعمة اؼبدينة أحل
أم أكثر حلية

ايسر التفاسَت ;
3;204

التائبة اؼبغفور ؽبا ذنوهبا.
نفسا طاىرة ألهنا
أقتلت ن

تفسَت الطربم;
29;86

كصلت إىل حد البلوغ
فكانت زاكية طاىرة من
اؼبعاصي برية

تفسَت الطربم;
28;74:
إبن
عباس;2;408

مفاتيح
الغياب;
20;353

84

(الكهف;



)
36





  


  




   


(الكهف;)

37



       

( مرًن;)
38





  
 
  
  
 
 

(مرًن;)

أم أردنا أف يرزقهما اهلل
خَتا من ىذا
تعاىل ح
كلدا ح

الغالـ زكاة أم ديننا ك
صالحا.
ن
صالحا.
طهرا ك
ن
أم ن

  



كانت أمو حبلى يومئذ
بغالـ مسلم .أم خَتا من
الغالـ الذم قتلو صالحا
كدينا.

تفسَت الطربم;
29;98

مفاتيح الغياب
;20;353
ايسر التفاسَت ;
4:7
الغياب

أم كتزكية لو عن أف يصَت

مفاتيح

مردكد الدعاء ،أم عمالن
صاغبنا زكينا

;20;388

الطربم

إّنا أنا رسوؿ ربك أرسلٍت

تفسَت

إليك ليهب اهلل لك غالـ
زكيا.
كاليليق ذلك إال جبربيل
عليو السالـ كاختلفوا يف أنو

;29;275
مفاتيح الغياب ;
20;394

85

كيف ظهر ؽبا.
كأف سَتتو الفقر كغناه
اغبكمة ك الكتاب كأنت
فإّنا تسمى بالزكي من
كانت سَتتو اعبهر كطهرقتو

39

اؼباؿ.
كلدا صاغبا.
ن
  




 


  
   


زكاة األكاؿ أف يؤديها.
كاآلخر;تطهَت اعبسد من
دنس الذنوب; فيكوف
معناه; كأكصاين بًتؾ
الذنوب كاجتناب اؼبعاصي.

إبن
;2;42:

عباس

تفسَت
;29;:2

الطربم



(مرًن;)
3:

  
   
  

     

  


(مرًن;)

اؼبراد من األىل أسرتو كقومو
من قبيلة جرىم كاؼبراد من

ايسر
التفاسَت;

الصالة إقامتها كمن الزكاة
أداؤىا .كىذا فبا أعلى شأنو
كرفع قدره فأستحق ذكره يف
القرآف العظيم.

3;528

86

40









  
   
   


(طو;)

42

… 








   
       

ثواب من كحد كأصلح.
أم ثواب من تتطهر من
آثر الشرؾ كاؼبعاصي كذلك
باإلدياف ك العمل الصاحل.
من تطهر من الذنوب،

إبن
عباس;2;240
ايسر
التفاسَت;
3;566

فأطاع اهلل فيما أمره ،كمل
يدنس نفسو دبعصيتو فيما

تفسَت

هناه عنو.

الطربم;
29;454

أم أكحينا إليهم ألف يفعلوا
اػبَتات صبع خَت كىو كل
نافع غَت ضار فيو مرضاة
اهلل تعاىل كأقيموا الصالة
كآتوا الزكاة.

ايسر
التفاسَت;
184:2

  

(األنبياء;)
43

  
  





كأعطوا زكاة أمواؽبم من
جعلها اهلل لو.

الطربم;
تفَت
29;762

87

);…(اغبج
ايسر
4;32;التفاسَت

أم سبسكوا بشرعو عقيدة
كعبادة كخل نقا كأدبنا ك
كحكما
قضاءنا
ن

 …






…

44




        

 );(اغبج
ايسر

.أم مؤدكف

     
 
 
 
   

4;34;التفاسَت
إبن
2;46:;عباش

مؤدكف زكاة أمواؽبم



ايسر
4;63;التفاسَت

أم ما طهر ظاىره كباطنو
كىي خلو النفس من دنس
اإلمث

45

);(اؼبؤمنوف
       

  …












46

   
     
  

);(النور
;تفسَت الطربم

رجوعكم عنها إذا قيل لكم







47

88










   
  
     

    
   
   


ارجعوا ،كمل يؤذف لكم
بالدخوؿ فيها ،أطهركم عند
اهلل.
أصلح لكم من أف تقوموا
على أبواب الناس.
أم أطهر كأبعد عن اليبة
كاإلمث

2:;260

أبن
عباس;2;478
ايسر
;4;66

التفاسَت



(النور;)
48








 
  
  

   
   
   
  

تفسَت الطربم;
2:;265

فإف غضها من النظر عما
ال حيل النظر إليو ،كحفظ
الفرج عن أف يظهر ألبصار
الناظرين; أطهر ؽبم عند اهلل
كأفضل.
أم أكثر تزكية لنفوسهم من

اسَت

فعل اؼبندكبات كاؼبستحبات

التفاسَت;4;67

(النور;)
49

…
    


    



اليت فرضها اهلل عليكم
أىلها ،كأطيعوا رسوؿ ربكم

تفسَت الطربم;
2:;320

89

فيما أمركم كهنا كم











);(النور
;عباس

إبن

.أعطوا زكاة أموالكم

2;484
ايسر
4;7:;التفاسَت





أم اؼبفركضة من اؼباؿ
الصامت كالذىب كالفضة

    

   

ك اغبرث ك الناطق كاألنعاـ
من إبل كبقر كغنم









4:

);(النور
تفسَت
;الطربم
2:;537
إبن
23;24;عباس

.كيؤدكف الزكاة اؼبفركضة
كقيل; معناه; كيطهركف
أجسادىم من دنس
.اؼبعاصي
إشارة إىل الطاعة بالنفس
كاؼباؿ










 

  
  






);(النمل
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91
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أم أكلئك ذككاألضعاؼ
كاؼبوسر لذم اليسار كأقل
ذلك عشرة أضعاؼ كل
مثل ؼبا آتى يف كونو حسنة
ال يف اؼبقدار فال يفهم أف

مفاتيح الغياب;
23;454

من أعطى رغي نفا يعطيو اهلل
عشرة أرغفة بل معناه أف ما
يقتضيو فعلو من الثواب
على كجو الرضبة
يضاعفو اهلل عشرة مرات
على كجو التفضل،
فبالرغيف الواحد يكوف لو
قصريف اعبنة فيو من كل

(الركـ;)

نظرا إىل الرضبة،
شيئ ثوابنا ن
نظرا إىل
كعشر قصور مثلو ن
الفضل
53









    



 


التفاسَت;

أم كيؤتوف الزكاة أم

ايسر

خيرجوف زكاة أمواؽبم
الصامتة كالذىب كالفضة
أك العمل القائمة مقامهما
كاغبرث من شبر كزيتوف،

4;355

91

كحبوب مقاتاة مدخرة
كالناطقة من إبل كبقر كغنم
كذلك أف حاؿ اغبوؿ يف
الذىب كالفضة كالعمل
كيف هبيمة األنعاـ أما اغبرث



(لقماف;)

كالغرس
كجداده.
54

… 

  
  

فيوـ

حصاده

كآتُت الزكاة الواجبة عليكن
يف أموالكن.

تفسَت الطربم;
30;373

  

  

   
  
 








(األحزاب;)
55

…





كحد كأصلح كتصدؽ دبالو
يف سبيل اهلل.
أم طهر نفسو من الشرؾ

إبن
عباس;2;566
ايسر

92





  

    
     






  

(فاطر;)

(م ْن تحػحزَّكى).
كاؼبعاصي ح
أم; من يعمل صاغبا
فإّنت يعملو لنفسو اك كمن
يتطهر من دنس الكفر ك
الذنوب بالتوبة إىل اهلل،

التفاسَت;
4;44:
تفسَت
الطربم;
30;567

كاإلدياف بو ،كالعمل
بطاعتو .فإّنا يتطهر لنفسو،
كذلك أنو يشيبها بو
رضااهلل ،كالفوز جبنانو،
كالنجاة من عقابو الذم
أعده ألىل الكفر بو.

56

  
  
  


 







(فصلت;)
57

…



  

إف الزكاة قنطرة اإلسالـ،
فمن قطعها قبا ،كمن
زبلف عنها ىلك; لو زكوا
كىم مشركوف مل ينفعهم.
أم زكاة أمواؽبم كزكاة
أنفسهم دبا يطهرىا من

تفسَت الطربم;
32;542

ايسر التفاسَت;
4;580

أكضار الشرؾ كاؼبعاصي.
معناه حينئذ فال تربئوا
أنفسكم من العذاب،
كالتقولوا تفرقت األجزاء فال

مفاتيح الغياب;
25;552
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(النجم;)
58

    

       






  

يقع العذاب ،ألف العامل
بكم عند اإلنشاء عامل بكم
فالتشهدكا
اإلعادة.
ألنفسكم بأهنا زكية بريئة
من الذنوب كاؼبعاصي.

تفسَت
الطربم;
33;650

أم فال سبدحوىا على سبيل
الفخر ك اإلعجاب.

ايسر
التفاسَت;
5;275

أم على الوجو اؼبطلوب من

ايسر

إقامتها ك أخرجوا الزكاة.
أعطوا زكاة أموالكم

التفاسَت;
5;334
إبن
عباس;3;84

أم يصلحهم ،يعٍت
يدعوىم إىل اتباع ما
يصَتكف بو أزكياء أتقياء.

مفاتيح الغياب;
26;456

(اجملادلة;)
59

…      





  









(اعبمعة;)
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;تفسَت الطربم
34;7::

كأعطوا الزكاة اؼبفركضة يف
أموالكم أىلها
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)0;(اؼبزمل
تفسَت
;الغطربم
30;300

.تتطهر
َّ ىل لك إىل أف
إشارة إىل تطهَت النفس
 أما.عن كل ما ال ينبغي

مفاتيح
;الغياب
27;586
إبن

القوة النظرية فعن صبيع
 كأما يف،العقائد الفاسدة
القوة العملية فعن صبيع
.األخالؽ الذمية

   
   




);(النازعات

60

95

تصلح ك تسلم فتوحد باهلل
62







(عبس;
)
63







(    عبس;)

64

     

    
 

(االعلى;)

عباس;3;248
التفاسَت;

أم يتطهر من الذنوب.

ايسر

األعمى (يزكى) يصلح
بالقرآف

5;475

أم ليس عليك بأس يف
عدـ تزكيتو نفسو باإلسالـ
ام كأم شيئ يلحقك من
األذل إف مل يتزؾ ذاؾ

إبن
عباس;3;239

اؼبستعٌت عنك بشرفو كمالو.
كأم شيئ عليك أف ال
يتطهر من كفره فيسلم ؟

تفسَت
الطربم;330

من تصدؽ بصدقتة الفطر

إبن

قبل خركجو إىل اؼبصلى
كذكر اسم ربو ىللو ككربه
يف الذىاب كاجمليئ فصلى
صالة العيد مع اإلماـ.
أم تطهر باإلدياف كصاحل
األعماؿ بعد عن الشرؾ
اؼبعاصي.
من تزكى من الشرؾ ،من

عباس;3;248

ايسر
التفاسَت;
5;4:3

96

65


    
    
 

(الشمس;)

66

  

(     اليل;)

كاف عملو زاكينا ،يعمل
حكِر نعا ,الإلو اال اهلل ،قد أفلح
من أدل زكاة ماؿ.

تفسَت الطربم;
35;484

أم فاز بالنجاة من النار
كدخوؿ اعبنة من طهر
نفسو من الذنوب كاآلثاـ.
قد أفلح من زكى اهلل نفسو،
فكثر تطهَتىا من الكفر ك
أصلح
ك
اؼبعاصي
بالصاغبات من األعماؿ.
قد أفلحت كسعدت نفس
زكاىا اهلل تعاىل كأصلح
كطهرىا.

ايسر التفاسَت;
5;504

تفسَت الطربم;
35;567
مفاتيح الغياب;
28;58

يريد بذلك كجو اهلل.
الذم يعطي مالو يف الدنيا

إبن
عباس;3;255

يف حقوؽ اهلل اليت ألزمو
إياىا( ,يػحتحػحزَّكى); يعٍت;
يتطهر بإعطائو ذلك من
ذنوبو.
يعطي مالو يف سبيل اهلل

تفسَت الطربم;
35;589

ايسر

97
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(البينة;)

يتزكى بو من مرض الشح
كالبخل كآثار الذنوب
كاإلمث

التفاسَت;
5;508

اليت أكجب اهلل يف األمواؿ
لصاحل الفقراء ك اؼبسكُت.
كذلك دين القيمة أم كىذا
ىو دين اؼبلة اليمة
اؼبستقيمة اؼبوصلة للعبد إىل
رضاالرب كجنات اػبلد بعد
العذاب
من
اقبائو
كالغضب.
يعطوا زكاة أمواؽبم بعد ذلك
ذكر التوحيد أيضا

ايسر التفاسَت;
5;52:

إبن
عباس;3;260

البياف السابق بدؿ على أف لفظ "الزكاة"كصيغتو األخرل لو معاين
ـبتلفة لوقوعو يف سياقات الكلمة اؼبتنوعة كصيغ اؼبختلفة إظبا كانت صيغتو
أك فعال فالسياقات اليت استعملو لفظ "الزكاة" كصيغتو األخرل تشتمل على
انواع ـبتلفة ىي;
الرقم

اللفظ كسياؽ الكلمات كالسورة

اؼبعاين

98

2

لفظ"يػُحزُّكو حف"ك لفظ"يػُحزِّكي" يف سورة
لفظ"ما حزحكى" ك
(النساء; )5:ك
ح
لفظ"يػُحزِّكي" يف سورة (النور; )32ك "زكيا"
يف سورة (مرًن; )2:ك لفظ تحػحزَّكى كيػحتحػحزَّكى
يف سورة (فاطر; )29كالسورة (اليل;)29

يدؿ على ما طهر ظاىره
كباطنو كىي خلو النفس
من دنس اإلمث أم الطهارة.

يدؿ على سياؽ اف اهلل يزكي من يشاء
من خلقو ،فيوفقو ،كخيذؿ من يشاء أىل
معاصيو
3

4

لفظ "ال تزكزا" من سورة (النجم;)43
يدؿ على سياؽ النهي عن تزكية اإلنساف
لنفسو.
لفظ"اليػُحزِّكْي ِه ْم" من سورة (البقرة;)285

ك (اؿ عمراف; )88يدؿ على سياؽ

يدؿ على فال تشهدكا
ألنفسكم بأهنا زكية بريئة
من الذنوب ك اؼبعاصي
يدؿ ال يطهرىم من دنس
ذنوهبم ككفرىم

احملركمُت من تزكية اهلل.
5

لفظ"يزكيهم"ك "يزكيكم"ك"تزكيهم" من
سورة (البقرة; )23:ك (البقرة; )262ك
(اؿ عمراف ; )275كالسورة
(التوبة; )204كالسورة (اعبمعة; )3ك
لفظ"تزكى"يف سورة (طو; )87ك السورة
(النازعات; )29ك السورة (األعلى;)25
ك لفظ"يزكى"يف السورة (عبس; )8,4ك

يدؿ على يطهرىم من
الذنوب ك األخالؽ السيئة
ك اؼبلكات الرديئة.

99

لفظ"يتزكى"يف السورة (اليل; )29ك
لفظ"زكاىا"يف السورة (الشمس; ):يدؿ
على سياؽ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
يزكى أمتو.
6

لفظ"أزكى"من سورة (البقرة; )343ك
السورة (الكهف; )85يدؿ على السياؽ
من اليعرض اآلخرين لألذل.

يدؿ على فأصح لكم

7

لفظ"أزكى" من سورة (النور; )39على

يدؿ على أم أطهر لكم

سياؽ من يتقي الشبهات.

عند اهلل كأبعد عن الريبة ك
اإلمث

8

لفظ"أزكى"من سورة (النور; )40يدؿ
على سياؽ من يغض عن اغبراـ بصره
كحيفظ فرجو.

يدؿ على أم أكثر تزكية
فعل
من
لنفوسهم
اؼبندكبات ك اؼبستحبات ك
حفظ الفرج عن أف يظهر
ألبصار الناظرين؛ أطهر ؽبم
عند اهلل كأفضل.

9

لفظ"الزكاة"من سورة (الركـ; )4:يدؿ
على سياؽ بالزكاة الالربا ،ألف الربا
يتضاعف ّنو اؼباؿ.

يدؿ على أكلئك ذك
األضعاؼ كاؼبوسر الذم
كأقل ذلك عشرة أضعاؼ
كل مثل ؼبا آتى يف كونو

111

حسنة ال يف اؼبقدار فال
يفهم أف من أعطى ،رغي نفا
يعطيو اهلل عشرة أرغفة بل
معناه أف ما يقتضيو فعلو
من الثواب على كجو الرضبة
يضاعفو اهلل عشرة مرات
على كجو التفضل،
فبالرغيف الواحد يكوف لو
قصر يف اعبنة فيو من كل
نظرا إىل
شيئ قصور مثلو ن
الفضل.
:

لفظ"الزكاة"يف سورة (مرًن; 42ك  )66ك
(البينة; )6يدؿ على سياؽ الزكاة شريعة
كل الرسوؿ

يدؿ على يعطوا زكاة
أمواؽبم بعد ذلك مث ذكر
أيضا .كمعناه;
التوحيد
ن
كأكصاين بًتؾ الذنوب
كاجتناب اؼبعاصي كىي
حكم اهلل.

20

لفظ"الزكاة" يف سورة (البقرة;,94 ,54
 )388 ,220ك السورة (النساء;)88
كالسورة (اؼبائدة; )66ك السورة
(التوبة;)29 ,22 ,6ك السورة

يدؿ على ماكاف اهلل فرض
عليهم يف أمواؽبم من الزكاة،
كىي سنة كانت ؽبم غَت
سنة ؿبمد صلى اهلل عليو

111

(مرًن; )42ك السورة (اغبج; )89ك
السورة (النور; 48ك  )67ك السورة
(األحزاب; )44كالسورة (فصلت; )8ك
كالسورة
(اجملادلة;)24
السورة
(اؼبزمل; )30يدؿ على سياؽ الركن

كسلم .كانت زكاة أمواؽبم
قربانا هتبط إليو نار .كأعطوا
الزكاة أىلها الذين جعلها
تطهَتا
اهلل ؽبم من أموالكم،
ن
ألبدانكم ك أموالكم .أم

الثالث بعد الشهادة كإقامة الصالة يعٍت
آتُت الزكاة الواجبة عليكن يف أموالكن.
22

لفظ"الزكاة"يف سورة (البقرة;)288
كالسورة (النور; )48يدؿ على سياؽ
مدح اؼبزكُت.

سبسكوا بشرعو عقيدة
كعباردة كخل نقا كأدبنا ك
حكما.
قضاءنا ك ن

يدؿ على أعطاىا على ما
فرضها اهلل عليو ،كأطيعوا
رسوؿ ربكم فيما أمركم
كهناكم

23

لفظ"زكية" ك "زكيا" ك "الزكاة" يف سورة

أعطيتموىا من أمرتكم

(البقرة; )388ك السورة (النساء;)273
ك السورة (اؼبائدة; )23ك السورة
السورة
ك
(األعراؼ;)267

بإعطائها أنو العمل دبا يزكي
يطهرىا من
النفس ك
ِّ
األعماؿ الصاغبات

(الكهف; )29يدؿ على سياؽ حسن
مثوبتهم عند اهلل
لفظ"الزكاة" يف سورة (اغبج; )52يدؿ
على سياؽ أداء الزكاة من معاليم اجملتمع
اؼبسلم

يدؿ على إىل أعطوا زكاة
أمواؽبم من جعلها اهلل لو.

112

24

.3

لفظ"الزكاة" يف سورة (التوبة; )82ك سورة
(اؼبؤمنوف;)5ك السورة (النمل; )4كالسورة
(لقماف;)5كىو يدؿ على سياؽ على
أدائها ظبات اإلدياف.

مؤدكف زكاة أمواؽبم
كيطهركف أجسادىم من
دنس اؼبعاصي

التحليل الوحدة الداللية
كقد سبق ذكره أ ّف ربليل الوحدة الداللية ىو أف يتجرب دراسة كحدة

اؼبعاين لنظر شبكة اؼبفاىيم اؼبشكلة .فتطبيق على ربليل الوحدة الداللية
للفظ قدر يف القرآف ىو:
 احتصار معٌت الباب من انعطاؼ اؼبعٌت كعناصره
 احتصار التعليم األساسية يف كل الكالـ كالسياقات
 اتصاؿ التعاليم األساسية إىل أجزاء اؼبوضوع
 تنظيم األجزاء اؼبوضوع يف اؼبباحث اػباصة
فًتكب لفظ "الزكاة"كصيغو األخرل يف القرآف الكرًن يشتمل على;
الرقم

التراكب و السور

المعنى

113

.2مازكى

اؼبيم حرؼ نفي "زكى"فعل اؼباضي للمفرد

ماأسلم كباطنو من

اؼبذكر الغائب يف ؿبل رفع معطوؼ ؼبا

دنس اإلمث

قبلو (النور;)32
.3زَّكاىا

فعل ماض للمفرد الغائب معطوؼ ؼبا

فازىا من أصلحها

قبلو (الشمس;):
.4التزكوا

أم

"ال"عامل جزـ ،تزكوا فعل اؼبضارع للجمع

فالتشهدكا

اؼبذكر اؼبخاطب ك اعبملة من الفعل ك

اؼبراد منو تزكية

الفاعل يف ؿبل جزـ مضاؼ اليو" ،الواك";

انفس حاؿ ما

كاك صبع (النجم;)43

تعلم كوهنا غَت
متزكية.

.5تزكيهم

.6يزكوف

فعل مضارع مرفوع للجمع اؼبذكر الغائب

تطهرىم أك تنمي

معطوؼ ؼبا قبلو "ىم"ضمَت متصل

هبا

حسناهتم

(التوبة;)204

كأمواؽبم ك الزيادة

فعل مضارع للمفرد اؼبذكر الغائب
معطوؼ ؼبا قبلو "ىم" ضمَت متصل
(التوبة;)204

تطهرىم

فعل مضارع مرفوع للجمع اؼبذكر الغائب

يعاقبوف على تلك

معطوؼ ؼبا قبلو الواك; كاك صبع

التزكية حق جزائهم

114

.7يزكي

(النساء;)5:

من غَت ظلم.

فعل مضارع ؾبهوؿ للمفرد اؼبذكر الغائب

يطهر

كاعبملة من الفعل ك الفاعل يف ؿبل رفع
خرب (النساء ; )5:ك (الور;)32
 .8يزكيكم

من

فعل مضارع مرفوع للجمع اؼبذكر الغائب

يطهركم

معطوؼ ؼبا قبلو (البقرة;)262

الذنوب كاألخالؽ
السيئة

.9يزكيهم

فعل مضارع مرفوع للجمع اؼبذكر الغائب
معطوؼ ؼبا قبلو (البقرة; )23:ك (اؿ

يرشد إليو من

عمراف; )275ك (اعبمعة;)3

األعماؿ الصاغبة

فعل مضارع مرفوع للجمع اؼبذكر الغائب

األخالؽ الفاضلة

معطوؼ ؼبا قبلو"ىم" ضمَت متصل

كاآلداب العالية.

(البقرة; )23:ك (اؿ عمراف; )275ك
(اعبمعة;)3
.:اليزكيهم

"ال"حرؼ نفي ,يزكيهم فعل مضارع
مرفوع للجمع اؼبذكر الغائب معطوؼ ؼبا
قبلو (البقرة;)285
فعل مضارع مرفوع للجمع اؼبذكر الغائب

اليثٍت عليهم كما
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معطوؼ ؼبا قبلو "ىم"ضمَت متصل

يثٍت على أكليائو

"ال"حرؼ نفي ,يزكيهم فعل مضارع

األزكياء ك التزكية

مرفوع للجمع اؼبذكر الغائب معطوؼ ؼبا

من اؼبزكى للشاىد

قبلو (اؿ عمراف; )88فعل مضارع مرفوع

مدح منو لو.

للمفرد اؼبذكر الغائب معطوؼ ؼبا قبلو ىم
ضمَت متصل.
.20من تزكى
–يتزكى

"من"ىو اسم شرط" ،تزكى" فعل ماض
للمفرد اؼبذكر الغائب معطوؼ ؼبا قبلو
كىو فعل الشرطية.

من

كلفظ يتزكى فعل مضارع مرفوع للجمع

من يتطهر من

اؼبذكر الغائب كىو جواب الشرط

دنس

الكفر

(فاطر;)29

كالذنوب

بالتوبة

"من" اسم استفهاـ مبٍت على السكوف

إىل اهلل ،كاإلدياف

يف ؿبل رفع مبتدأ" ،تزكى" فعل ماض

بو،

كالعمل

للمفرد اؼبذكر الغائب ك فاعلو ضمَت

بطاعتو.

مستًت فيو زكازا تقدره ىو ،كاعبملة من
الفعل ك فاعلو كىو خرب مبتدأ.
 .22اف

"أف" عامل ناصب" ,تزكى" فعل ماض

تصلح ك تسلم

116

تزكى

للمفرد اؼبذكر الغائب كعالمة نصبو فتحة

فتوحد باهلل

مقدرة على األلف من ظهورىا التعذر
كفاعلو ضمَت مستًت فيو جوازا تقديره
"ىو" .كاعبملة من الفعل ك فاعل ىي
مفعوؿ بو (النازعات;)29
 .23يتزكى

بإعطائو

فعل مضارع اؼبعتاؿ اآلخر للمفرد اؼبذكر

يتطهر

الغائب معطوؼ ؼبا قبلو ك فاعلو ضمَت

ذلك من ذنوبو

مستًت فيو زكازا تقدره ىو (اليل;)29
 .24يزكى

فعل مضارع اؼبعتاؿ اآلخر للمفرد اؼبذكر

يتطهر من كفره أك

الغائب معطوؼ ؼبا قبلو ك فاعلو ضمَت

يتطهر من ذنوبو

مستًت فيو زكازا تقدره ىو (عبس; 4ك
)8
 .25أزكى

فعل مضارع اؼبعتاؿ اآلخر للمفرد اؼبذكر

فأصح لكم

اؼبتكلم معطوؼ ؼبا قبلو ك فاعلو ضمَت
مستًت فيو كجوبا تقدره ىو انا
(البقرة; )343ك (الكهف; )2:ك
(النور; 39ك )40
 .26زكيا

إسم فاعل على كزف فعيل للمفرد اؼبذكر

طاىرا مبارنكا
ن
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كىو صفة ؼبا قبلو( .مرًن;)2:
إسم فاعل على كزف فعيل للمفرد اؼبؤنث

 .27زكية

الزكية; التائبة

كىو صفة ؼبا قبلو(.الكهف;)85
 .28زكاة -
الزكاة

.4

اسم مصدر على كزف فعلة للمفرد اؼبؤنث
كىي مفعوؿ بو ،منصوب كعالمة نصبو
فتحة ظاىرة يف آخره (الكهف; )92ك
(البقرة;  54ك  220ك  288ك )388
ك (النساء;  88ك  )273ك (اؼبائدة;
 23ك  )66ك (األعراؼ; )267ك

أم الرب ك الصدقة
يعٍت خيرجوف زكاة
أمواؽبم الصامتة
ك
كالدراىم
ك
الدنانَت
اؼبعشرات ،كالناطقة

(التوبة;  6ك  22ك  29ك  )82ك
(الكهف; )92ك (مرًن; )24ك
(األنبياء; )84ك (اغبج; 52ك  )89ك
(النمل; )4ك (لقماف; )5ك

كاألنعاـ اإلبل ك
البقر ك الغنم ام
مؤدةف الزماة اؼباؿ
أم أداؤىم لفريضة

(األحزاب; )44ك (فصلت; )8ك
(اجملادلة; )24ك (اؼبزمل; )30ك
(البينة; )6ك لفظ الزكاة كىو جالر ؾبركر
يف سورة (مرًن; 42ك  )66ك
(اؼبؤمنوف; )5ك (الركـ;)4:

ليطهر تطهَتا

تحليل عالقات المعنى
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بعد ربليل لفظ "الزكاة" كمااشتق منها من حيث اؼبعٌت األساسي
فوجد الكاتب أف لو معاف عديدة منها;
 األلفاظ اؼبشًتكة منها; الطهارة ك التزكية ك الصدقة ك اإلصالح ك
التثمَت ك النمى ك الربكة ك اؼبدح ك السلم ك فاز ك اػبلي ك التائبة
ك اؼبدح كالتمسك.
 األلفاظ اؼبًتدفات منها; لطهارة مع التزكية ك التائبة ك النمى ك
اػبلي ك الصدقة ك اإلنفاؽ ك أك الصلح مع السلم ك فاز أك تشهد
مع اؼبدح ك التمسك كإذا الحضنا لفظ "الزكاة" من حيث معٌت
يف القرآف الكرًن كلو كانت لو معناه يدخل من األلفاظ للمشًتؾ
اللفظي ألف تغَت اؼبعٌت مقركف بتغيَت األشكاؿ ك الصيغ.
الفصل الثالث :أسرار استعمال لفظ"الزكاة" ومااشتق منها عن معانيو
المشتركة في القرآن الكريم.
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كما عرفنا أف لفظ "الزكاة" لو صيغ متنوعة إما إظبا ك إما فعال كلو
معاف كثَتة .كىذه تدؿ على كثرة تنوع اؼبعٌت عن اللفظ يف القرآف أف إال أف
لفظ كاحدا فحسب ىو لفظ "الزكاة" ،كلذا أف اإلشكاؿ ك الًتكيب
كالوظائف كالسياؽ اؼبختلفة خيتلف معنها كلو كاف خالفها قليال فيختلف
معنها ،كمن مث بعد التحليل لفظ "الزكاة" من حيث لفظو معٌت الًتكييب
كسياقو يف القرآف الكرًن كانت لو أسرار يف أستعمالو كىي;
.2

إف لفظ "الزكاة" كمااشتق منها إذا ختلف صيغتو كسياؽ إختلف
معناه إما أظبا ك إما فعال منها ;
أ صيغة فعل اؼباض ك فعل اؼبضارع يف القرآف;
 إذا اضيف اهلل يطهركم من يشاء من الذنوب كاألخالؽ السيئة ك
اؼبلكات الرديئة أم الطهارة ك التزكية ك السالـ ىي لفظ "يزكي"
يف سورة (النساء; )5:ك (النور; )32ك لفظ "يزكى" يف سورة
(عبس; )4ك (عبس; )8ك لفظ "يتزكى" يف سورة (اليل; )29ك
(فاطر; )29ك لفظ "اف تزكى"يف سورة (النازعات; )29ك
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لفظ"يزكيكم" يف سورة (البقرة; )262كيدؿ على الصلح كفاز
ىي لفظ"أزكى"يف سورة (البقرة; )343ك (النور; )38ك
(النور; )40كلفظ "زَّكاىا" يف سورة (الشمس; ):كيدؿ على
يرشد ىم لفظ"يزكيهم" يف سورة (البقرة; )23:ك (البقرة;)284
ك (اؿ عمراف; )275ك (اؿ عمراف;.)88
 إذا اضيفت سياؽ احملركمُت من تزكية اهلل أم الثيٌت كىي لفظ
"اليزكيهم" يف سورة (البقرة; )285ك (اؿ عمراف;)88
 إذا اضيفت اهلل هنى عن تزكية اإلنساف لنفسو فال تشهد ك
انفسهم كىي لفظ "التزكوا" يف سورة (النجم;)3
ب صيغة اسم اؼبصدر يف القرآف الكرًن;
 إذا اضيفت الزكاة تدؿ على الرب كالصدقة ليحق الفقراء يف امواؿ
االغنياء كىي لفظ "الزكاة" يف سورة (الكهف; )92ك
(الركـ; )4:ك (مرًن; )42ك (مرًن; )24ك (مرًن; )66ك
(األنبياء; )84ك (البينة; )6ك (البقرة; )54ك (البقرة; )94ك
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(البقرة; )220ك (البقرة; )388ك (النساء; )88ك
(اؼبائدة; )66ك (التوبة; )6ك (التوبة; )22ك (اغبج; )89ك
(النور; )67ك (النور; )48ك (األحزاب; )44ك (فصلت; )8ك
(اجملادلة; )24ك (الكهف; )267ك (اغبج; )52ك
(الكهف;)92

ك

(اؼبزمل;)30ك

(البقرة;)288

ك

(النساء; )273ك (اؼبائدة; )23ك (األعراؼ; )267ك
(التوبة; )82ك (اؼبؤمنوف; )5ك (النمل; )4ك (لقماف;)5
ج صيغة اسم الفاعل كىي سياؽ حسن مثوبتهم عند اهلل;
طاىرا مبارنكا أم الزكية أم التائبة ،كىي لفظ حزكِيِّا ك
 تدؿ على ن
حزكِيَّةن يف السورة (مرًن; )2:ك (الكهف;)85
.3

كبعد اربليل أ ّف لفظ "الزكاة" كمااشتق منها غالبا يف استعماؿ يضاؼ
اىل زكاة من أمواؿ الناس ليطهر النفس كتزكية اؼباؽبا ك مزكي اف يصنع
مالو ّنائا كزيادة
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الباب الربع
النتائج و اإلقتراحات
الفصل األول  :النتائج
بعد اف حللت الكاتبة عن لفظ "الزكاة" كمااشتق منها دبنحج التحليل
الداليل ،كجد اف لفظ "الزكاة" كمااشتق منها لو معاف عديدة إما معجميا ك إما
تركيبيا .ككجد فيو أسرار يف استعالو.
أ المعنى المعجمي للفظ "الزكاة" ومااشتق منها
إ ّف لفظ "الزكاة" كمااشتق منها من حيث اؼبعٌت اؼبعجمي لو معناه
عديدة منها ; الطهارة ك التزكية ك الصدقة ك الربكة ك اإلصالح ك التثمَت ك
النمى ك اؼبدح ك السلم ك فاز ك اػبلي ك اإلنفاؽ ك الرب ك سبسك.
ب المعنى التركيبي اللفظ "الزكاة" ومااشتق منها
كمالفظ "الزكاة" كمااشتق منها من حيث اؼبعٌت الًتكييب يعٍت معناه يف
القرآف فيكوف ـبتلفا على حسب السياقات اؼبتنوعة ،كىي;
 ا ّف اهلل يزكي من يشاء من خلقو ،فيوفقو ،كخيذؿ من يشاء من أىل
معاصيو دبعٌت الطهارة
 النهي عن تزكيد اإلنساف لنفسو دبعٌت التشهدكا أنفسهم
 اجملركرمُت من تزكية اهلل دبعٌت ال يطهر ىم من دنس ذنوهبم ككفرىم
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 الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم يزكي أمتو دبعٌت يطهركم من الذنوب
كاألخالؽ السيئة ك اؼبلكات الرديئة
 من ال يعرض اآلخرين لألذل دبعٌت أصح لكم
 من يتقي الشبهات دبعٌت أم أطهر لكم عند اهلل ك أبعد عن الريبة ك
اإلمث كسيا ؽ من يغض عن اغبراـ بصره كحيفظ فرجو دبعٌت تزكية لنفوسهم
من فعل اؼبندكبات كاؼبستحبات كحفظ الفرج عن أف يظهر ألبصار
الناظرين
ّنو اؼباؿ دبعٌت ما يقتضيو فعلو الثواب على
 بالزكاة ال الربا ألف يتضاعف ّ
كجو الرضبة يضاعفو اهلل عشرة مرات على كجو التفضل

 الزكاة شريعة كل الرسوؿ دبعٌت يأمر اهلل بًتؾ الذنوب كاجتناب اؼبعاصي
يسمى سنة الرسوؿ ىي العبادة
 الركن الثالث بعد الشهادة كإقامة الصالة يعٍت آتُت الزكاة الواجبة عليكن
يف أموالكم دبعٌت سبسكوا بشرعو عقيدة ك عبادة ك خل نقا ك أدبنا كقضاءنا
حكما
ك ن

 مدح اؼبزكُت دبعٌت أعطاىا على حما فحرضها اهلل عليو ،كأطيعوا رسوؿ ربكم
فيما أمركم كهناكم

كيطهرىا من
 حسن مثوبتهم عند اهلل دبعٌت أنو العمل دبا يزٍّكي
النفس ِّ
ح
صاغبات األعماؿ
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 أداء الزكاة من معاليم اجملتمع اؼبسلم دبعٌت كأعطوا زكاة أمواؽبم من جعلها
اهلل لو
 اغبرص على أدائها من ظبات اإلدياف دبعٌت مؤدكف زكاة أمواؽبم كيطهورف
أجسادىم من دنس اؼبعاصي
ج أسرار إستعمال لفظ "الزكاة" ومااشتق منها عن معانيها المشتركة في
القرآن الكريم
كتؤثرسياقات القرآف أسرار اؼبعٌت يف إستعمالو كلذا عن لفظ "الزكاة"
كمااشتق منها إذا ختلف صيغتو كسياقو إختلف معناه إما إظبا اك فعال .فالفظ
"الزكاة" كمااشتق منها إذا صيغ من فعل اؼباض ك فعل اؼبضارع فيدؿ على
الطهارة ك التزكية ك الصدقة ك اإلصالح ك التثمَت ك التنمى ك الربكة ك اؼبدح ك
السلم ك فاز ك اػبلي ك التائبة ك اؼبدح ك التمسك .كإذا صيغ من إسم الفاعل
طاىرا مبارنكا أم الزكية أم التائبة كإذا صيغ من إسم اؼبصدر فيدؿ
فيدؿ على ن
على الرب ك الصدقة.

الفصل الثاني  :اإلقتراحات
.2

البحث الذم قاـ الكاتب عميق ،كغَت كامل ،فلنل البحث التاـ ،من
فضلك اف تبحث ىذا حبث عميقا ،كلكن إذا كجدت الصعوبة فعليك
بالصرب ك التوكل كإعادة البحث حبث دقيقا ،لكل داء دكاء ،كإ ّف مع
العسر يسرا.
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.3

إ ّف يف القرآف الكرًن ست الف كستمائو كست كستُت آية .فال ريب أ ّف
فيو الفاظا عديدة يدؿ معناىا على نسبة الًتادؼ ك اإلشًتاؾ كغَتىا،
لذا على الباحثُت اف حيللوا تلك األلفاظ باؼبناىج التحليلية اؼبتنوعة حىت
يبصركا معجزة القرآف كاضحة بالربىاف كالساطع.

.4

ىذه الدراسة قاـ هبا الكاتب دراسة ربليل ،لذا من اغبسن اف يقوـ تربية
اللغة بتعليم علم الداللة كاسعا لسهولة الباحثُت اللحقُت.
عسى اف تكوف ىذه الكاتبة نافعة للكاتبة خاصة ك عبميع القارئُت
الذين اف يفهموا كيتعمقوا اللغة العربية .آمُت
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