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 الباب األول

 مةمقد

 الفصل األول : خلفية  البحث

ه املسلمون ويؤمنون هو الكتاب الرئيسي يف اإلسالم، يعّظمالقرآن الكريم 

بأّنه كالم اهلل املنّزل على نبيه حممد للبيان واإلعجاز، املنقول عنه بالتواتر 

أو  حمفوظ يف الصدور والسطور من كل تبديلحيث يؤمن املسلمون أنه 

الوته، وهو آخر الكتب السماوية بعد صحف إبراهيم حتريف، وهو املتعبد بت

 والزبور والتوراة واإلجنيل. 

القرآن كالم اهلل املعجز  إن (14:1995) ،عبد الفتاح أبو سنةوقال 

 يفطة جربيل عليه السالم، املكتوب ساعلى خامت األنبياء واملرسلني بواملنزل 

، املبدوء بسورة الفاحتة املصاحف، املنقول إلينا بالتواتر، املتعبد بتالوته

  .املختتم بسورة الناس

ن القرآن هو كالم اهلل املعجز، املنقول ( إ8:2008و قال إبرهيم النعمة )

على النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم باللفظ العربي، املكتوب بني دفيت 

بسورة الفاحتة، املختتم  لتواتر، املتعبد بتالوته، املفتتحاملصحف، املنقول با
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هو كتاب هداية للناس مجيعا عربهم وعجمهم، وهو كتاب  ورة الناس.بس

يه أو النقص منه؛ خالد، ال يدخله شيئ من التحريف أو التزوير أو الزيادة ف

اآلية يف سورة احلجر   هو الذي تكلف حبفظه فقال تعاىل وجل ألن اهلل عز

وقد أنزل اهلل القرآن إىل حمّمد ( َلَحاِفُظوَن ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه) : التاسعة

 س بأنه رسول اهلل ويصدقوا شريعتهصلى اهلل عليه وسلم معجزة له ليعتقد النا

  (.32:1997 ،قريش شهاب)

عجاز الذي يتحمله القرآن يشتمل على النواحي املختلفة ومنها ناحية اإل

لغة و. فاء بالعهدووال خواألساليب واألخبار عن األمور الغيبية والتاري اللغة

القرآن تضمن مجال استعمال اللغة وهلا دور هام عند سامعي القرآن وقارئيه 

 يف جذب قلوبهم إليه.

حتى يتعجب بها الناس إن يف القرآن درجة عالية من ناحية مجال اللغة 

جبون بها. وروى خمتلف عت ويهرهم بل الكافرون كانوا ياملسلمنيمن كافة 

ماء املشركني يستمعون كثهرا إىل قراءة آيات القرآن ولوكانوا ال الروايات أن عظ

عجبون ويؤمنون مبا تضمنه القرآن تيظهرون عجائبهم بها. وجبانب ذلك، هم ي

 (.23:1997، الدنيا واآلخرة )قريش شهاب الدارين بأنه هدى للسعادة يف
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واحلقيقة أن القرآن معجز بكل ما يتحمله هذا اللفظ من معنى فهو 

جز يف ألفاظه وأسلوبه، فاحلرف الواحد منه يف موضعه من اإلعجاز يف مع

متاسك اجلملة واجلملة يف موضعها من اإلعجاز يف متاسك اآلية. وهو معجز 

يف بيانه ونظمه حيث جيد فيه القارئ صورة للحياة. وهو معجز يف معانيه اليت 

اع القطان، التها يف الوجود. )منكشفت الستارعن احلقيقة اإلنسانية ورس

1973  :377.) 

أو  ما يبدو يف اختيار الكلمات الكريم ومن مظاهر إعجاز القرآن

 ومعان واحد لفظ لهما ظالفاألومن . األلفاظ للداللة على معانيها املقصودة

باملشرتك )أمحد خمتار عمر،  يسمي يف علم الداللة وهو خمتلفة

املثال على وجه شرتك، كثهر من ألفاظ امل الكريم (. ويف القرآن1470:1992

 والعدل اإلسالم و القرآن معنى : منها املعاني عدة اللفظ ذاهل ،لفظ احلق

الذي حيلله اللفظ و .املتعددة معانيه من ذلك أشبه ما و والصدق والتوحيد

 .احلقلفظ الكاتب يف هذا البحث هو 

 القرآن يف احلق لفظ على تشتمل التى اآليات عن السريع اإلطالع بعدو

)معجم  147 مرة وأربعني مائة وسبعةعلى يعرف أنه مذكور فيه  ،الكريم



4 

 

 
 

 الكريم القرآن يف احلق لفظ مراد عن الكشف وبعد (.لفؤاد حممد باقي املفهرس

َوُقْل َجاَء اْلَحقُّ :   قوله تعاىلمعنى اإلسالم ك . ومنهايعرف أن له خمتلف املعاني

قوله ومعنى الصدق  ك (81ا )اإلسراء :َكاَن َزُهوًقِإنَّ اْلَباِطَل  ۚ  َوَزَهَق اْلَباِطُل 

 قوله تعاىلكومعنى احلظ ( 9لقمان:) َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُمۚ  َوْعَد اللَِّه َحقًّا: تعاىل

:  قوله تعاىلكومعنى العدل  (24: َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ َمْعُلوٌم )املعارج: 

 (25)النور : للََّه ُهَو اْلَحقُّ اْلُمِبنُي ُه ِديَنُهُم اْلَحقَّ َوَيْعَلُموَن َأنَّ اَيْوَمِئٍذ ُيَوفِّيِهُم اللَّ

 من املتعددة املعاني له الكريم القرآن يف احلّق لفظ أن ظهر ا سبق بيانهممو 

 خمتلفة معان على حيتوي واحد لفظ أنه فيقال عليه املشتملة األيات سرد خالل

  املتضمنة املعاني ولتكون. الداللة علم عند ملشرتكا اللفظ مبصطلح يطلق وهذا

 عنها والبحث الدراسة إىل احلاجة فتمس ،ةضحوا منكشفة اآليات من كل يف

 .الداللة علم ضوء على

اللفظ حسب معانيه الدالة ( إن 210:1992وقال أمحد خمتار عمر )

 علم الداللة ينقسم على ثالثة أنواع، هي:عليه عند 
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 واحد باعتبار واحد،األلفاظ املختلفة للداللة على معنى هو املرتادف، و .1

 هو كلمتان أو أكثر هلا معنى متعارض، و املتضاد، .2

 حيمل أكثر من معنى. الذي املشرتك، وهو اللفظ .3

وباإلضافة إىل ذلك، من الالزم النظرة إىل املعاني الواردة يف القرآن 

ى يتمكن من فهم الرساالت الكريم. وهذا حيتاج إىل دراسة املعنى، حت

سة املعنى تظهر اولدر السماوية والتعاليم األساسية الواردة يف القرآن الكريم.

 (.4:2004، الرازى فخرعزيز  ) أهمية علم الداللة

           ، ألنه أصل الشريعة، كان القرآن للرتبية اإلسالمية أفضل مصدرف

يعة وسلوكا. والقرآن و أساس اإلسالم، و صلب هذا الدين، عقيدة وشر

السلوك، و توجيه وتربية لألفراد واجلماعات و  يهتدي به لتحسني الكريم كتاب

   (29:2011)عبد اهلل سالمه،  أمان لكل ما يصدر عن اإلنسان

 اإلنسان حياة يف املفيدة املعاني تتضّمن الكريم القرآن يف اآليات كل لذلك

 هدى الكريم القرآن هذا إن خرىأ بعبارة. الرتبية ومنها جوانبها عدة يف

 احلق لفظ على تشتمل التى اآليات وكذلك. الرتبية عملية يف هدى فهو للناس،

 .الرتبية عملية يف املفيدة املعاني هلا الكريم القرآن يف
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 خباصة و الرتبوية، القيم حيوي الكريم القرآن يف احلق لفظ نإ ثم من و

 ذاهل ةالرتبوي القيم من ،عنه املتعددة نيهمعا إىل بالنسبة يةاإلسالم بيةرتال يف

 أو املدرسة يف إما األمور كل يف الصدق على التالميذ تربية قيمة منها لفظال

 إعطاء يف خباصة و تالميذه مجيع إىل عادال ليكون املعلم تربية وقيمة اجملتمع

  .التالميذ حقوق

 احلق لفظ ةدالل عن بالبحث يقوم أن الكاتب أراد السابقة، املظاهر من

:  وضوعامل يف البحث هذا يتمثل اإلسالمية، بالرتبية وربطه الكريم القرآن يف

 ظ احلق وقيمهكريم" )دراسة حتليلية داللية عن لفالقرآن ال يفحلق ا"مفهوم 

 الرتبوية(
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       البحث حتقيق:  الثانى الفصل 

 الكاتب، رهقر الذي البحث حتقيق السابقة، لبحثا خلفية إىل بالنسبة 

 :تيةصورة األسئلة اآل يف

 ؟ الكريم القرآن يف احلق لفظ من ةاملعجمي نيااملع ما .1

 ؟ الكريم القرآن يف احلق لفظ من ةالسياقي نيااملع ما .2

 ؟الكريم القرآن يف احلق لفظ على املشتملة اآليات يف الرتبوية القيم هي ما .3

 البحث أيراض:  الثالث الفصل

 البحث السابق يقررالكاتب أيراض البحث كما يلي : طبقا بتحقيق 

  الكريم القرآن يف احلق لفظ من ةاملعجمي نيااملع عرفةم .1

 الكريم القرآن يف احلق لفظ من ةالسياقي نيااملع معرفة .2

  الكريم القرآن يف احلق لفظ استخدام من الرتبوية القيم معرفة .3
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 الفصل  الرابع  :  أساس التفكهر

 يف احلق لفظ نىامع عن البحث هو البحث هذا يف املوضوع حمور نإ 

 املعانى أحوال عن يبحث معني بعلم يرتبط املعنى عن واحلديث. الكريم القرآن

  .الداللة بعلم يسمى ما وهو

 الذى اللغة علم من الفرع ذلك املعنى، يدرس الذى العلم هو الداللة علم

 يف توافرها الواجب الشروط يدرس الذى الفرع ذلك أو املعنى، نظرية يتناول

  (.1988:11:عمر خمرت أمحد) املعنى محل على قادرا يكون حتى الرمز

 اللغة يف نإ( 2004:42) الرازى فخر قال املعنى، عن احلديث ومبناسبة

 ،يفالعر واملعنى ،ياللفظ باملعنى يسمى ما وهي معان، عدة هناك العربية

 اصطالحا الصالة وأما الدعاء، لغة وهي ثال،م الصالة. صطالحىاإل واملعنى

 ال املعنى ولدراسة". بالتسليم وخمتتمة بالتكبهر مفتتحة وأفعال أقوال" هي

 بل فحسب، السياقى املعنى أو اللفظى املعنى على يعتمد أن أحد يستطيع

 .صحيحة لدراسة اآلخر املعنى جوانب على أيضا يعتمد
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 املسائل عن تبحث ال الداللة نإ( 1992:197) قرار حممد أمحد وقال

 يعين األلفاظ، وواسعة كثهرة ناحية يف يواسع بل فقط، واملعنى اللفظ تناسب اليت

 أنواع، ثالثة على فينقسم الداللة علم عند اللغة مفردات أما. املعنى أنواع من

 :  وهي

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

 كانت فإن. املعنى من أكثر على الواحد اللفظ يدل أن وهو املشرتك،  .2

 إذا أما ،polisemio لفظي مشرتك فهو متضادين يهر معنيني على داللته

 antonym              األضداد باب من فهو متضادين معنيني على كانت

 . واحد معنى على اللفظ من أكثر يدل أن وهو ،synonim املرتادف  .3

 : أقسام أربعة على املعنى يقّسم( 157:  1956) جنى ابن كانو

 اهليئة من املفهوم الكلمة معنى هو ،contextual meaning يالسياق عنىامل .أ

 .(157: 1967: جماهد الكريم عبد)  اللغة عملية عقب كانت التى

 التى العربية حسن كلمة ومثلها اإلجنليزية good بكلمة له التمثيل فيمكن

 تعين كانت" رجل" كلمة مع وردت فإذا. متنوعة سياقات يف عتق
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. األداء يف التفوق تعنى مثال لطبيب وصفا وردت وإذا. اخللقية الناحية

 .والنقاوة الصفاء معناها كان للمقادير وصفا وردت وإذا

. الكلمة صوت بتغيهر املعنى مفهوم هو ،fonetik meaning الصوتي عنىامل .ب

 الكالم يف أخطأنا إذا ولكن berpuasa معناه بالصاد" صام" قلنا إذا مثال

 تغهر على دليل وهذا. racun فصار معناه يتغهر بالسني" سام" ونقول

 .الصوت بتغهر املعنى

 األوزان بتغهر املعنى مفهوم هو ، (morfologys meaning) الصريف عنىامل .ج

 خبالف املدّرس، معنى على يدل مثال" معّلم" كلمة.والبناء يةوالصرف

 كالهما واملتعّلم املعّلم. الطالب أو التلميذ معنى على يدل" متعّلم" كلمة

 ".علم" وهو واحد أصل من كانا ولو املعنى يف خمتلفان

 القواعد ناحية من املعنى مفهوم هو ، (syntaxsys meaning) يالنحو عنىامل .د

 وظيفة هلا تركيب حيث من الكلمة ألن املفيدة، اجلملة من كلمة وموقع

:  الثانية الكلَب، حممٌد ضرب:  األوىل مجلتان، عندنا مثال. املعنى لبيان

 ُبضِريَ ٌدَمحُم" هو األوىل اجلملة من املعنى كان. الكلُب حممًدا ضرب

 من املعنى وكان. به مفعوال والكلب فاعال يكون حممد لفظ ألن" لَبالَك
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 و فاعال يكون الكلب لفظ ألن" اًدمََّحُم ُبضِريَ لُبالَك" هو الثانية اجلملة

 .   به مفعوال يكون حممد لفظ

 الداللة خالل من يفهم العربية يف املعنى أن الواضح من أصبح ولذلك،

 نظرا صحيحة الكلمة معاني وتفهم. والسياقية والنحوية والصرفية الصوتية

 .الكريم القرآن يف الكلمات فهم كذلك منها كل إىل

 يف مناسبا يكون القرآن يف احلق ملفهوم السياقي دخلامل فاستخدام

 الكلمة من املعنى طلب هو السياقي التحليل من فاهلد ألن البحث، هذا

 . فيه الكلمات خصية تعرف حتى وموقفها سببها معرفة مع الكريم القرآن يف

 يف منها يستفاد أن ميكن الكريم القرآن يف الكلمات معاني دراسة إن

 إن الرتبية، إىل بالنسبة و للرتبية وداللة هداية الكريم القرآن يف ألن الرتبية جمال

 اجلوانب، متكامل املصادر، معلوم اخلطوات، واضح األهداف، حمدد هلا

 املهمة هي الرتبية وكانت. املفاهيم بينة فلسفة على قائم األساليب، متنوع

 الصالح وحمور ،التغيهر أساس وحدها هي ألنها التالميذ، سلوك حلركة األوىل

 (.  7: 1992: البنا حسن) واإلصالح
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 2007:  ساردمان) حاجات ثالث له الطالب كان الرتبية أنشطة يفو

 وكانت اجلسم بصحة يتعلق ما هي جسمية، حاجة األوىل(. 105: 

 يتعلق ما كل هي اجتماعية حاجة الثانية. هلا أساسا البدنية الرياضة

 ، عقلية حاجة الثالثة. آخرين طالب مع أو املدرسني مع الطالب بأنشطة

 .العقلية مهاراتهم إىل الطلبة ميول ترقية يف هاما دورا املدرس ويدور

 :اآلتي  يسم البيانلوضوح مشكالت البحث يقدم الكاتب الرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 املعاني السياقية
Contextual Meaning 

 املعاني املعجمية
Lexical Meaning 

 

القرآن الكريم يفالقيم الرتبوية من معاني لفظ احلّق   

القيمة اإلعتقادية( –القيمة اإلجتماعية  –)القيمة اخللقية     

 القرآن الكريم

أية 147 يف "احلق" لفظ  

 

 

 

 

 

املشرتك اللفظ  

 

 

 

 

 

الداللة علم  

 التحليل الداللي

 

 

 

 

 



13 

 

 
 

 

 املناسبة السابقة البحوث : اخلامس الفصل

 مبوضوع مناسبة تكان التى ةالسابق ثوالبح بتفتيش الباحث قام أن بعد 

 هذا فإن ، عنه دالبحثجي مل الكريم القرآن يف احلق لفظ عن البحث هذا

 فيه املتضمنة وحيدا ولو الرتبوية قيمالو احلق لفظ عن األول البحث هو البحث

 .اإلسالمية الرتبية وعلم املشرتك اللفظ موضوع حمور يف الداللة علم ضوء على

 و اهلل مثل ملتنوعةا احلق لفظ معاني معرفة إىل بحثال هذا فيهدف 

 واحلاجة والبيان والنصيب واحلظ والعدل والصرب والصدق الكريم القرآن

 والقيم اخللقية والقيم االعتقادية القيم من الرتبوية وقيمه املطابقة أو والثبوت

 .االجتماعية


