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 الباب األّول

 مقّدمة

 الفصل األول :خلفية البحث .أ 

 لغة أهنا متّيزها التى الفضائل ومن العامل، فى اللغات أفضل العربية اللغة

 هلم، هداية العظيم القرآن فى املنقولة أمجعني األرض ألهل العاملني رّب اختارها

 اللغة ونقول فيه، ما ليعّبر اهلل عبد ابن أمحد امسه وأمينا ّمياأ عربّيا أرسل ثم

 .واحلديث القرآن لغة العربية

 قوله سبحانهباللغة العربية م. القرآن هو كالم اهلل املنّزل على حمّمد ص.

  تعاىل:

 (2ِإَّنا أَنْ َزْلَناُه قُ ْرآَّنا َعَربِيًّا لََعلاُكْم تَ ْعِقُلوَن. )يوسف : 
اليت نزل هبا القران الكريم. وهي اللغة اليت  إن اللغة العربية هي اللغة

حيتاجها كل مسلم ليقرأ أو يفهم القران الذي يستمد منه املسلم األوامر والنواهي 

 واألحكام الشرعية )دكتور حممد علي اخلويل( 
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من أجل العلوم وفائدة وأفضلها عائدة وحكمة وافرة هي العربية  وإن اللغة

تفضي إىل معرفة العلوم املهمة والكتب املؤلفة فيه تفوت اإلحصاء  ،مجة ومعرفته

 البقاء أبو). عدا وخترج عن الضبط جدا وأنفعها أوسطها حجما وأكثرها علما

 م(.۱۹۹٥:  ۱/ ص ۱ج  -الدين  حمب

أن لغة القرآن الكريم عربية، ومن يريد فهمه فعليه أن  إضافة إىل ذلك

 (morfologi) والصرف   (sintaksis) لم النحوعكيستوعب على القواعد اللغوية 

و أن يفهم أساس اللغة العربية   ( style bahasa)والبالغة (derivasi) واالشتقاق

وذوق أسالبها وأسرارها وما أشبه ذلك من فروع العلوم العربية.)حممد نور إخوان، 

وجبانب ذلك، مما يلزم علينا أن هنتم باملعاني املتضمنة يف القرآن . (10: 2002

حيتاج إىل دراسة املعنى اهتماما لفهم  الرسائل األلوهية  واملصادر  الكريم، وهذا 

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

)شهاب الدين،   (kosakata) ومن املعروف أن للغة العربية ثروة املفردات

 ) بعضها بعض، مرتادفاب( ومتنوعة اللفظ واملعنى. وهلا عالقة  4٥: 200٥

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

 يدل على أن القرآن الكريم معجزة.
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حيمل ويكيس  انه الذيسبق بيانه أن القرآن الكريم معجزة بكل مع قدوكما

من حيث ألفاظه سوف جند  القرآنعندما ننظر إىل معجزات به. ليفاظه وأسأل

كلمة هلا معان كثرية، يف علم الداللة كلمة واحدة هلا العديد من املعانى تسمى 

 (66: 2017باملشرتك )تاجوالدين نور، 

دها الكاتب لفظ التسبي  وما اشتق جيمتعددة  معانومن كلمة واحدة هلا 

اهلل كخالق أن حيبه حبمد ريم.فمن املعروف أن الك القرآنمنه يف 

املخلوقات.بذكراهلل كثريا وأحد األذكار هو كلمة التسبي   من اهلل تعاىل. وقد 

لفظ التسبي  يستخدمه يف جمموعة متنوعة  كتب يف القران الكريم  عن هذا اللفظ.

كما يف من العبادة، سواء الكالم أو األفعال. ومع ذلك، فقد خصاص لذكر اهلل 

أمساء احلسناء. لفظ التسبي  "سبحان " وهو مصدار بصغة من لفظ " غفران" . 

عن كل ما ال يليق جبالله وكماله وهو اهلل جل جالله  فمن يقول هذا اللفظ هو يقدس

. 

لقد كتب يف كتاب املعجم املفهرس  أللفاظ القران الكريم مبؤلفه  حممد فؤاد 

سني يبحث عن التسبي . حيث إن تسع مخ ياةد الباقي أن هناك ست ومثانون اعب

 –يسب   –مدانية. لفظ التسبي  من سب   أيات مكية و سبع وعشرين أياة

تسبيحا.ومع ذلك هناك أربع مرات ذكر بصغة املاضي، و املضارع  عشرون  
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و اإلسم الفاعل فقط  انية عشرة أياة و املصدار مخس و اربعون مراةمرات و األمر مث

لفظ سب  يسب  فقظ اياتني. ومن هذا اللفظ هناك مثاني سوار يف اول  اياتني. فأما

 اياهتا.

 من أحد أياة التسبي :  

فَاْصِِبْ ِإنا َوْعَد اَّللِا َحقٌّ َواْستَ ْغِفْر ِلَذنِْبَك َوَسبِ ْح ِبَْمِد رَبِ َك ِِبْلَعِشيِ  
ْبَكاِر )غافر :   (55َواْْلِ

السابقة سنعرف تغيري معنى لفظ التسبي  من حيث  القرآنفمن آيات 

 الداللة، أي حتليل معانه معجميا و سياقيا 

 

 خيول الكاتب ال حياة بدون الرتبية. فكاننت الرتبية مهمة يف حياة اإلنسان.

إعجاز  ديهإعجاز من جهة لغته فحسب بل ل له لقرآن الكريم ليسفمن املعلوم أن ا

التسبي   ناحية السيما الرتبية.ال سائرأساسية ل اراجعم يكونيف تضمني آياته حتى 

هو الذكر لذكر اهلل ألن يكون الروح املقدس ونظيفة العقل. و خنول بعضنا أن لفظ 

 التسبي  يقدر علي إرتفاع التزكية الروحية
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 القيم الروحية اليت يتم تدريسها يف املدارس على شكل دروس دينية هي

لعوملة يف العامل كأثر برنامج يف التلفاز و اإلنرتنيت. منو أسس النفسية واخللقية بني ا

القيم الروحية بعلوم و تكنولوجيا، العكس بالعكس العلوم و التكنولوجي بدون القيم 

 الروحية

إضافة إيل ذلك أن الرتبوية الروحية مهمة تعلم من مبكرا يف املدرسة كانت 

 هة املشاكل حبكمةأو املؤسسة اإلجتمعية. حبيث ميكن األتي أن مواج

من املظاهر السابقة، أراد الكاتب أن يقوم بالبحث عن داللة ألفاظ التسبي  وما 

داللة لفظ التسبي  اشتق منه يف القران الكريم وربطه بالرتبية الروحية. يتمثل هذا " 

 وموضعية وما فيها من القيم)دراسة حتليلية داللية ومشتقاته يف القران الكريم 

 (الروحيةة الّتربوي

 الفصل الثاني : حتقيق البحث

اعتماد على ماسبق بيانه، حتقق املشكالت هلذا البحث يف صورة  األسئلة 

 اآلتية:
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 يف القرآن الكريم ؟ "التسبي "ما املعاني املعجمية أللفاظ . 1

 يف القرآن الكريم ؟ "التسبي "ما املعاني السياقية أللفاظ .2

 "التسبي " يف القرآن الكريم؟ لفظ على املشتملة اآليات يف. ماهي القيم الروحية 3

 

 

 

  الفصل الثالث : أغراض البحث

 األغراض  هلذا البحث هي :

 " يف القرآن الكريم.التسبي  . معرفة املعاني املعجمية أللفاظ "1

 " يف القرآن الكريم. التسبي  . معرفة املعاني السياقية أللفاظ "2

 " يف القرآن الكريم.التسبي  أللفاظ " املشتملة اآليات يف. معرفة القيم الرتبوية 3

 : فوائد البحث الفصل الرابع 

هلذا البحث فوائد كثرية، نظرية وعملية. ومن ناحية النظرية إعطاءاملعرفة 

عنى املعجمي والسياقي أللفاظ التسبي  يف القرآن الكريم. ومن ناحية العملية املعن 

 يقدم رؤية عملية واسعة للكاتب، وغريهم.
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 الفصل اخلامس : أساس التفكري

 القرآن يف الكلمة لفظ نىامع عن البحث هو البحث هذا يف املوضوع حمور إن

 ما وهو املعانى أحوال عن يبحث معني بعلم يرتبط املعنى عن واحلديث. الكريم

 .الداللة بعلم يسمى

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

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

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

: 2008علم الداللة هو فرع من اللغويات اليت تدرس املعنى. قال أمني الدين )

( أن علم 1990:2تعين دراسة املعنى.بينما يقرتح عبد اخلري )( أن علم الداللة 1٥

الداللة هو جمال دراسي يف اللغويات اليت تدرس املعنى أواملعنى يف اللغة.أما 

بالنسبة للكائنات اليت نو قشت يف دراسة علم الداللة هو املعنى الكامل الوارد يف 

 : وهي أنواع، ثالثة ىعل فينقسم الداللة علم عند اللغة مفردات أما . اللغة

 .اللغة أكثر وهو. واحد معنى على الواحد اللفظ يدل أن وهو املتباين،.1
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 داللته كانت فإن. املعنى من أكثر على الواحد اللفظ يدل أن وهو املشرتك،.2

 على كانت إذا أما ،polisemio لفظي مشرتك فهو متضادين غري معنيني على

 antonym .             األضداد باب من فهو متضادين معنيني

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

 : أقسام أربعة على املعنى يقّسم( 1٥7:  19٥6) جنى ابن وكان

 كانت التى اهليئة من املفهوم الكلمة معنى هو ،contextual meaning السياقى املعنى.1

  عملية عقب

 good بكلمة له التمثيل فيمكن. (1٥7: 1967: جماهد الكريم عبد)  اللغة

 مع وردت فإذا. متنوعة سياقات يف تقع التى العربية حسن كلمة ومثلها اإلجنليزية

 تعنى مثال لطبيب وصفا وردت وإذا. اخللقية الناحية تعنى كانت" رجل" كلمة

 .والنقاوة الصفاء معناها كان للمقادير وصفا وردت وإذا. األداء يف التفوق

 إذا مثال. الكلمة صوت بتغيري املعنى مفهوم هو ،fonetik meaning لصوتيا عنى.امل2

" اَمَس" ونقول الكالم يف أخطأنا إذا ولكن berpuasa معناه بالصاد" اَمَص" قلنا

 .الصوت بتغري املعنى تغري على دليل وهذا. racun فصار معناه يتغري بالسني
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 يةوالصرف األوزان بتغري املعنى مفهوم هو ،morfologys meaning الصريف عنى.امل3

 يدل"  ٌملَِّعَتُم" كلمة خبالف املدّرس، معنى على يدل مثال"  ٌملَِّعُم" كلمة.والبناء

 كانا ولو املعنى يف خمتلفان كالمها واملتعّلم املعّلم. الطالب أو التلميذ معنى على

 ".علم" وهو واحد أصل من

 وجعل القواعد ناحية من املعنى مفهوم هو ،syntaxsys meaning يالنحو عنى.امل4

 مثال. املعنى لبيان وظيفة هلا تركيب حيث من الكلمة ألن املفيدة، اجلملة منه

. الكلُب حممًدا َبَرَض:  الثانية لَب،الَك حممٌد َبَرَض:  األوىل مجلتان، عندنا

 يكون حممد لفظ ألن" لَبالَك ُبضِريَ ٌدَمحُم" هو األوىل اجلملة من املعنى كان

 ُبضِريَ لُبالَك" هو الثانية اجلملة من املعنى وكان. به مفعوال والكلب فاعال

 .   به مفعوال يكون حممد ولفظ فاعال يكون الكلب لفظ ألن" اًدمََّحُم

 

 

اللفظ حسب معانيه الدالة عليه  إن( 210:1992)خمتار عمر أمحد قال و 

 ينقسم على ثالثة أنواع، هي:علم الداللة عند 

 األلفاظ املختلفة للداللة على معنى واحد باعتبار واحد،، وهو . املرتادف1
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 هو كلمتان أو أكثر هلا معنى متعارض، و ،. املتضاد2

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

يفهم من خالل الداللة الصوتية  العربية يف املعنى أن الواض  من أصب 

 من فهم خباصة ةصحيح الكلمة معاني وتفهم. والصرفية والنحوية والسياقية

 .القرآن يف الكلمات

 هذا يف مناسبا يكون القرآن يف لفظ التسبي  ملفهوم السياق فاستخدام

 مع القرآن يف الكلمة من املعنى طلب هو السياقى التحليل من األهداف ألن البحث،

 . فيه الكلمات من فواحدا واحدا نعرف حتى له السبب معرفة

حيتوى معنى واسعا، فيما يتعلق جبميع جوانب  الرتبية إن الرتبية، إىل بالنسبة

حياة اإلنسان.الرتبية يهم القلب، والقيم، والشعور، واملعرفة، واملهارات. )برحان 

حياة اإلنسان.أن  (. الرتبية واحدة من أمهية مكونات قي1997:٥الدين سلم، 

الرتبية يولد اجليل اجلودة واملوارد البشرية املختصة يف خمتلف اجملاالت.قال 

أمحدتفسري الرتبية هي التوجيه يعطي لشحص أن تطويرالكامل  )إ.أمحد 

 (.2013:4زين،
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 توضيحا ملا سبق من أساس التفكري يعرض الكاتب الرسم البياني اآلتي:

 البياني ألساس التفكريالرسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )طريق أساس التفكري( 1.1اجلدول 

 املناسبةالفصل السادس : الدراسة السابقة 

بعد ما طالع الكاتب البحوث السابقة املناسبة هبذا البحث ال جيد حبثاما 

يناسب به. فيعترب الكاتب أن البحث احلايل عن ألفاظ التسبي  يف القرآن الكريم 

حبث جديد حيث ال مياثله حبث دراسة حتليلية داللية موضوعية و قيمها الرتبوية 

 آخر.

  الكريم القرآن

التسبي ظ افألآليات املتضمنة با  

 المعاني السياقية
 

 املعاني املعجمية

يف القرآن الكريم  التسبي ظ الفأمن استعمال  روحيةالقيم ال  

 التحليل الداليل


