
 

 

 ملخص البحث 

 

الفالح   يتحليلية داللية عن لفظ )دراسةأنا نيل الفرح : مفهوم لفظي الفالح والفرح وما يشتق منهما في القرآن الكريم 

 التربوي( والفرح وتضمينهما 

 

في مختلف اآليات املشتملة عليها.  من املعروف أن لفظين " الفالح والفرح " من مصطالحات القرآن التى انتشرت  

تندرج في مباحث الترادف عند علم الداللة. واستعمل يشير كل منها إلى معنى متحد يتركز على أفعال الفالح والفرح فهي  

قات املختلفة التى تؤثر على اختالف داللتهما.  ومن ناحية أخرى أن لفظين  القرآن الكريم لفظين " الفالح والفرح " في السيا 

 " الفالح والفرح " لهما التضمين التربوي حيث يؤيد منزلة القرآن هدى للناس في كل مجال، وبخاصة مجال التربية.  

م ومعرفة معانيهما يهدف هذا البحث إلى معرفة صورة عامة الستعمال لفظي " الفالح والفرح " في القرآن الكري

 املعجمية والسياقية لهما، ومعرفة التضمين التربوي من داللتهما.

يتأسس هذا البحث على أساس التفكير لتحليل معاني األلفاظ املترادفة تحتاج الكاتبة إلى استخدام علم الداللة 

الذي   الترادف  األلفاظ ومنها  يبحث عن معاني  الدالة علىالذي  املفردة  األلفاظ  باعتبار واحد، وإليجاد   هو  ش يء واحد 

 عتمد الكاتبة على علم التربية اإلسالمية.الفالح والفرح " ت التضمين التربوي من معاني لفظي "

والطريقة املستخدمة في هذا البحث هي طريقة تحليل املضمون بتحليل داللي حيث يوجه البحث إلى تحليل معاني  

تستخدم في تفسير آيات القرآن الكريم التي تتعلق بموضع خاص بجمع كل آية تتصل  األلفاظ وطريقة موضوعية أي طريقة  

 به.وأما املدخل الذي تختاره الباحثة في هذا البحث فهو املدخل النوعي بدراسة مكتبية. 

ية " الفالح والفرح " في مختلف اآليات والسور بالبن ( إّن في القرآن الكريم استعمال لفظي  1ومن نتائج البحث ؛ )

الصرفية التى تتوزع بين صيغة املاض ي وصيغة املضارع وصيغة النهي وصيغة اسم فاعل وصفة مشبهة باسم فاعل. ولكل  

الفالح ومايشتق منه وجدت   النحوية.وللفظ  إعرابية حسب العالقات  في    40منها مواقع  الفرح    40اآلية  السور، وللفظ 

لفظين " الفالح والفرح " لهما معانيهما املعجمية والسياقية. من املعاني ( إّن 2السور.) 21األية في  21ومايشتق منه وجدت 

تَبط به وفيه َصالُح الحالاملعجمية للفظ " الفالح "  
ْ
.ومن املعاني السياقية  نقيض الُحْزن   . وللفظ " الفرح "الَفْوُز بما ُيغ

ي البطر أو املرح، الرضا، و السرور أو الفرح للفظ الفالح هناك معنيين سعد و فاز. ومن املعاني السياقية للفظ الفرح ه

معاني  3)بعينه. من  التربوي  التضمين  إن  بالنشاط (  تعليم  وهي  التعليم  نموذاج  أحد  من  يعودان  والفرح  الفالح  لفظي 

طرق  املعلم،  وصفات  سلوك  وهي  املكونات  بعدة  وتدعم  املتعة  التعليم  إجراءات  في  إن  واملتعة.  والفعالية  واإلبداعية 

 عليم، و الجو أو البيئة التعليم. الت

 


