
 

 

 ملخص البحث

 )دراسة حتليلية داللية عن لفظ احلق وقيمه الرتبوية( مفهوم احلق فـي القـرآن الكــريم: حممد مفتاح فريد خليل اهلل

لفظ نظرا إىل اختالف معناه ة عليه وهذا اليف خمتلف اآليات املشتمل دة معانع على يدل ت القرآنمن مصطلحااحلق لفظ 

له احلق لفظ ن إومن ناحية أخرى  .ياقات املختلفةيف الساحلق لفظ واستعمل القرآن الكريم  يف مباحث املشرتك عند علم الداللة. يندرج 

 وما يتضمن فيه من اللفظ احتليال دالليا عن هذ هفمن ثم أراد الكاتب أن حيلل .يؤيد منزلة القرآن هدي للناس يف كل جمال حيث قيم تربوية

 الرتبوية. القيم

لفظ  معانيمن  ةرتبويال القيممعرفة و له،معرفة املعاني السياقية و ،احلق للفظ  ةاملعجمي انييهدف هذا البحث إىل معرفة املع

 يف القرآن الكريم. احلق 

علم الداللة الذى يبحث  خدامإىل استالكاتب  ، فيحتاجاحلق  ووه املشرتك اللفظ نىاملوضوع فى هذا البحث حول معرفة مع

يعتمد احلق من معاني  ةرتبويال القيموملعرفة .اللفظ الواحد الدال على معنيني خمتلفني فأكثرالذى هو  املشرتك اومنه األلفاظ انيعن مع

 الكاتب على علم الرتبية اإلسالمية.

املستخدم يف  املدخل. ومعاني األلفاظمضمون  وطريقة البحث املستخدمة يف هذا البحث طريقة حتليلية داللية توجه إىل حتليل

استخدم الكاتب يف هذا البحث أسلوب  .هذا البحث هو املدخل النوعي وحتلل بتحليل منطقي باستعمال املراجع من الكتب املتعلقة

التى تتعلق باملوضوع . فهي مجع البيانات أو املعلومات مبطالعة الكتب أو املطبوعات أو املالحظات Book Survey دراسة مكتبية

 ثم يقوم بالتفكري والشرح مبساعدة املعاجم والتفاسري والكتب الرتبوية.احلق لفظ مجع الكاتب اآليات املشتملة على و .املبحوث

الثابت مبعنى احلق لفظ ل من املعاني املعجمية أن أوال: نتائج منهافى القرآن الكريم وصل إىل احلق لفظ وبعد ما حلّل الكاتب 

من املعاني ثانيا: أن  الصحيح وهو ضد الباطل.ومعناه العام ال خيلو من معنى الثبوت واملطابقة للواقع ومعنى اليقني الذي الشك فيه.

 البيانو احلاجةو احلظ والنصيبو لصدقوا التوحيدو العدلو اإلسالمو القرآن الكريمو اهلل سبحانه وتعاىل مبعنى السياقية للفظ احلق

قيم اعتقادية تتمثل يف توحيد اهلل تعاىل والتيقن به منها  .ةرتبويال القيم اهلاحلق  لفظلثالثا: أن  و .الصحيح أو الثبوت واملطابقةالثابت و

قيم اجتماعية مثل التسامح واحلق لصدق يف األقوال واألفعال. وقيم خلقية تتمثل يف أهمية او طاعة اهلل حبسن الطاعة. ووالتوكل عليه، 

 تتمثل يف أداء حقوق االنسان بالعدل. وهي واألمانة واجلرأة والتعاون واإليثار والقوة.والعدل 


