
 

 

 صورة جتريدة

 فيين دميطري "الزكاة" يف القرآن الكرمي

 )دراسة حتليلية داللية عن استعمال لفظ "الزكاة" وما اشتق منها(

يتنظر إىل  –لفظ "الزكاة" وما اشتق منها من مصطلحات القرآن يدل معناها  
على نسبة املشرتك اللفظي. واستعمل القرآن الكرمي لفظ "الزكاة"  –نسبة ألفاظ املعاىن 

وما اشتق منها يف السياقات خمتلفة، فمن مث إذا حلل حتليل دالليا ميكن ان يكون له 
 اسرار املعىن يف استعماله، ولو كانت يف استعماله اليوم الفاظا أخرى.

 و أسرار إستعماله للفظ ويهدف هذا البحث إىل معرفة املعىن املعجمي و الرتكييب 
 "الزكاة" وما اشتق منها يف القرآن الكرمي .

وقد انطلق هذا البحث من تفكري النظرية السياقية يف الدراسات التحليلية  
الداللية اليت تعيني معاين األلفاظ على حسب سياقها مثل اللغوي و السياق العاطف 

م  ويفرق ويتصل كل املعىن اقحقيقي الثقايف.  ويتجرب الكاتب التحليل الداليل أبن جي
موافقاابلسياق. و لفظ "الزكاة" وما اشتق منها هلا املعاين اليت ختتلف ابختالف املفهوم 

 ينظر منا سبتها ابلسياق.

وطريقة البحث املستخدمة يف هذه الدراسة طريقة حتليلية داللية توجه البحث إىل  
يقة تستخدم يف تفسريآايت القرآن اليت حتليل معاين األلفظ و طريقة موضوعية أي طر 

 تتعلق مبوضوع خاص.

وبعد أّن حّللت الكاتبة للفظ "الزكاة" و ما اشتق منها فواصل ايل نتيجة أّن لفظ 
"الزكاة" و ما اشتق منها تضمن فيه املعىن  املعجمي وهو الطهارة و التزكية و الصدقة و 

و السلم و فاز واخللي والتائبة و املدح و اإلصالح و التثمري و التنمى و الربكة و املدح 
التمسك. وابألضافة إىل ذلك كان لفظ "الزكاة" و ما اشتق منها من األلفاظ للمشرتك 



 

 

سياقا وأسرار إستعمال له وهو إذا صيغ من الفعل  31اللفظي و الرتكييب وهو يدل على 
سيئة و امللكات املاضي واملضارع فيضل على يطهركم من يشاء من الذنوب واألخالق ال

الرديئة أي الطهارة و التزكية و الصلح و فاز و يرشدهم واليثىن و فال تشهدو، وإذا صيغ 
املصدر فيدل على الرب والصدقة ليحق الفقراء يف اموال االغنياء وإذا صيغ اسم الفاعل 

اشتق تدل على طاهرا مباركا أي الزكية أي التائية. ووجد فيه دليل اّن لفظ "الزكاة" و ما 
منها غالبا يف استعاله يضاف اىل زكاة من أموال الناس ليطهر النفس وتزكية املاهلا ومزكي 

 ان يصن  ماله مناائ وزايدة.

 
 


