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 الباب األول 

 مقدمة

 خلفية البحث الفصل األول : 

ذلك ريب،  وأن كالم هللا غير كالم البشر، ما في  معلوم أن القرآن كالم هللا،  

ومعلوم أيضا أن اإلنسان له كالم قد يراد به املعنى املصدري أي التكلم وقد يراد به  

 (. 14: 2001أي املتكلم به )الزرقاني،  باملصدراملعنى الحاصل  

ال يزيدها التقدم العلمي إال  القرآن الكريم هو معجزة اإلسالم الخالدة التي  

ليخرج الناس من الظلمات إلى   ملسو هيلع هللا ىلصرسولنا محمدرسوخا في اإلعجاز. أنزله هللا على  

القطان،   خليل  )مناع  املستقيم  الصراط  إلى  ويهديهم  والقرآن  5:  1٩٧٣النور   .)

يستخدمه   الذي  الحياة  منهج  وهو  اإلسالم.  في  األساسية  الشرائع  مصدر  الكريم 

)وقال    اإلنسان.  أجل  21:  2001الزرقاني  من  وإعجاز،  هداية  كتاب  القرآن  إن   )

نزل،  هذين   دل،  املطمحين  وعليهما  تحدث،  يتصل  وفيهما  علم  من  فكل  بالقرآن 

 صل به من ناحية هدايته أو إعجازه. قرآنية، أو يتناحية 

مستوليا على القلوب واألفكار،  القرآن الكريم وسحر بيانه  ة  لقد كانت روع

بال بنشوة  به  املؤمنون  يحس  وكان  غة  لوكان  الحكيم.  الذكر  آيات  يتمنون  وهم 

املغدقة  الكافرون املعاندون   الثرة  واملعاني  يحسون بحالوة عباراته وطالوة أسلوبه 

بن املغيرة في لحظة صدق  وأنه يعلو وال يعلى عليه، كما قالها الوليد  في موضوعاته  

يه وال  كلمتهم عل  قوال لتجتمع  في القرآن  أن يقول  عندما طلب منه قومه  مع نفسه  

االختالف أمام وفود العرب في املوسم. فبعد أن اعترف أنه ليس من كالم  يظهرون  

ألنه ال يشبه زمزرتهم، من كالم الكهنة  الشعراء ألنه ال ينجسم على أقرائه، وليس  

وإنه ملغدق  وهوسه، قال: وهللا إن له لحالوة وإن عليه لطالوة  وليس بخنق الجنون  

)مصطفى مسلم،  و وال يعلى عليه ما يقول هذا بشر  أعاله، وإنه يعل  ومثمره  أسفل 

2008 :45) . 
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أن   املعلوم  ملن  الكريمإنه  للناس كتاب    القرآن  منهاج  وهو  وعال  جل    هللا 

اإليمان والشريعة    في مختلف جوانب الحياة من  هدى لهم  لمسلمين وهووخاصة ل

صلى هللا عليه    ه ل وضع أسس املبدأ لكل منها. وكلف هللا رسولخالغيرها  و   واألخالق

األ   بتبيين  وسلم ودراسته    القرآن  هتمامبا  وأمرهم  الامك بيانا    للناس  ساسيات تلك 

 (. 18: 1٩٩6)م. قريش شهاب،  وفهمه

الواضح  من  أصبح  القرآن   لقد  من  امصدر    أول   أن  له  ملا  اإلسالمية  لتربية 

إلرشاد  قيم هللا  من  مستمدة  وتثقيفهم  مطلقة  تم  محياته  في   الناس  ت حيث 

  لعلمي يشمل القرآن في جانبه ا   .تبارك وتعالى   في وحيه  يةو والترب   يةالتوجيه  همحتويات

م الدراسة  جميع  وصفهة  فق او املجاالت  لل  على  كرمان،  هدى  )مامان  :  201٧ناس 

  على   ومشتمال  وتكميال لها   الساموية  لكتبا سبقه من امل  تبيينا  أنزل القرآن  (.  182

وعال  جميعأسس   قال هللا جل  النحل  العلوم،  ْيَك  }  (:8٩)  اآلية  في سورة 
َ
َعل َنا 

ْ
ل زَّ
َ
َون

ِكَتاَب 
ْ
 ال

ً
ْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمة

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ُمْسِلِميَن{ِتْبَياًنا ِلك

ْ
َرى ِلل

ْ
 . َوُبش

رئيسيتان:   وظيفتان  للشريعة وهو للقرآن  رسالة    مصدر  ودليل على حقيقة 

قيما    الناس  يعطي  أنه  للشريعة   مصدرك  ن القرآف  . لنبي محمد صلى هللا عليه وسلما

الدنيا دينية مختلفة   في  السعادة  لتحقيق  في حياتهم  أزرا،   واآلخرة  هدى  )أزومردي 

 . صراط مستقيم هي  والشريعة  (.104-105: 2001

)  مناع  قال اإ  ( ٩:  1٩٧٣القطان  وهذه ن  لإلسالم  أبدية  معجزة  لقرآن 

    ا ويؤيده  ا يقويه  املعجزة
ً
على  دائما هللا  وأنزله  واملعارف.  العلوم    محمد   هنبي تقدم 

  إلى النور، وإرشادهم إلى الصراط   اتظلمال الناس من    صلى هللا عليه وسلم ليخرج

 حتى يفهموا  القرآن  النبيثم بلغ  املستقيم.  
ً
  فيه آية    كل إلى أصحابه الذين كانوا عربا

 . إليه ية قرآنية ال يفهمون من آ ما  كل  ا يسألو يمكنهم أن و 

ترتيب  حرف واحد في ف . وأساليب تعبيره  ألفاظهو  القرآن معجزة بكل معانيه

القرآن  الكلمة إلى معجزة    من  الكلم  تحتاج  تلك  في  آخر  املتحدةحرف  املترابطة    ة 

كلمة أخرى في    تحتاج إلى معجزة    في ترتيب اآلية من القرآنكلمة واحدة  املتكاملة. و 
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وا  املتحدة  اآلية  تلك .وآية  املتكاملة  السورة  ةحداملترابطة  ترتيب  القرآن   في    من 

  ن القرآ  كانو .  املتحدة املترابطة املتكاملة  سورة ال تلك  في    تحتاج إلى آية أخرى   معجزة

في  أيضا  وجدفيف .  والنظم  البيان   معجزة  والطبيعة    ة حياالف  ائوصقارئ  ال  ه 

في    سان ورسالته اإلن  ة حقيقة ستار   فمعانيه التي تكشمعجزة في    واإلنسان والقرآن 

 .(26٣-262: 1٩٧٣القطان،  هذا الكون )مناع

غة  ل الف  لغوي.   جانب  منها  جوانب متنوعة  على   القرآن الكريم  تشتمل معجزة

جمال الكريم  التعبيرالقرآن  في  وأسلوبا   ها  قلب    ولها   شكال  جذب  في  ه  قارئأهمية 

  .هومستمع

ذلك،   إلى  منباإلضافة  بد  القرآن    آيات  في   املتضمنةعاني  بامل  االهتمام  ال 

معانيها  الكريم   بدراسة  بها  تكتشف  واالهتمام  اإلل حيث  الرسالة  هية  منها 

الكريمواأل  القرآن  في  الواردة  املعنى ويبحث فيه هو    ،ساسيات  يدرس  الذي  والعلم 

 (. 4: 2004زي، فخر الرا ) علم الداللة 

عالقة    ولها  واملعاني.  األلفاظ  ومتنوعة  املفردات  ثروة  العربية  للغة  وإن 

يظهر   منها  وكل  متضادة.  أو  مشتركة  وألفاظ  مترادفة  ألفاظ  منها  لبعض  بعضها 

الدين،   )شهاب  اللغوي  املجال  في  إعجازه  يؤكد  حيث  الكريم  القرآن  في  وينتشر 

2005 :45 .) 

ألفاظهالقرآن    معجزة  ناالحظإذا   تختلف  منها  سنجد  ف  في  أكثر  أو  لفظين 

يقول إميل بديع  و .  باأللفاظ املترادفة  ه علم الداللةعرف . وهذا ما  نطقا ويتفق معنى

اللغة    الترادفإن   (1٧٣)د.ت:   يعقوب  معناهفي  واتفق  لفظه  اختلف  وجود    ما 

مخالفة واحدب  ألفاظ  ذلك    مدلول  بمعنى    " سبع"و  "ليث" و  "أسامة"ألفاظ  مثال 

 ."أسد"

لكثيرة جدا منها ما تجده الباحثة من  الكريم    في القرآن لفاظ املترادفة  األن  إ

أن    ي لفظ الرغم من  والفرح. على    ا نيمكن  بل   ، عاما  لكل منهما معنى متساويا الفالح 
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أو  سعادة  ال  يعني  فالفالح.  هما الخاص ي نااللفظين في مع  ذين ابين ه  والتفريق  التمييز 

 .  أو السرور خيرا كان أو شرافهو يعني السعادة الفرح في الخير وأما  نجاح

على   املشتملة  اآليات  سورة    من  في  تعالى  قوله  مشتقاته  أو  الفالح  لفظ 

ْؤِمُنوَن } قال تبارك وتعالى : ( 1)اآلية ؤمنون امل
ُ ْ
َح امل

َ
ل
ْ
ف
َ
ْد أ

َ
 { ق

على   املشتملة  اآليات  تعالى ومن  قوله  مشتقاته  أو  الفرح  سورة    لفظ  في 

وعال    (٧6)  اآلية   القصص جل  ُه  }  : قال 
َ
ل اَل 

َ
ق  

ْ
ُيِحبُّ  ِإذ  

َ
ال  َ

َّ
َّللا ِإنَّ  ْفَرْح 

َ
ت  

َ
ال ْوُمُه 

َ
ق

َفِرِحين
ْ
ْؤِمُنوَن{ َوَيوْ }  : (4)  اآلية  الرومفي سورة قال أيضا  و  {ال

ُ ْ
 َمِئٍذ َيْفَرُح امل

لفظا  والفرح    ورد  مختلف  الفالح  في  الكريم  القرآن  الصرفية  في  البنية 

النح  الباحثة    ية و واملواققع  وجدت  على    40حيث  تشتمل  أو  آية  الفالح  لفظ 

ماضمشتقاته   فعل  من  املختلفة     بصيغها 
َ
 )أ
ْ
 ف
َ
)تُ   ، (َح ل مضارع    –ا  وْ ُح ِل ْف وفعل 

فاعل    ،(َن وْ ُح ِل ْف يُ   –  ُح ِل ْف يُ   –  َن وْ ُح ِل ْف تُ  ثم  (َن يْ ِح ِل ْف ُم   –  َن وْ ُح ِل ْف )ُم واسم  وجدت . 

من  بصيغه الصرفية املختلفة  لفظ الفرح أو مشتقاته آية تشتمل على    21الباحثة  

 
َ
)ف    –  َح ِر فعل ماض 

َ
) وْ ُح رِ ف    –  ا وْ ُح رَ ْف يَ   –  َن وْ ُح رَ ْف يَ   –  ُح رَ ْف يَ ا(، وفعل مضارع 

َ
  –  ُح رَ ْف ت

 
َ
   – َن وْ ُح رَ ْف ت

َ
 وْ ُح رَ ْف ت

َ
 ا( وفعل نهي )ال
َ
 ، وصفة مشبهة باسم فاعل (ْح رَ ْف  ت

َ
  – ح  ِر )ف

َ
  َن يْ ِح رِ ف

–  
َ
 (. َن وْ ُح رِ ف

الفإن   يحتوي لفظ  معان    على   الح  أهمها  معجمية  عدة  النجاح  ومن  معنى 

و  والربح  معانيه  والفوز  أهم  من  الفرح  لفظ  وهكذا  والسالمة.  معنى  السعادة 

( والبهجة  وزهدي،  السرور  هاذان    (.  1٣8٣:  1٩٩8أتابك  يحتوي  ذلك،  وبجانب 

 . اللفظان أيضا على معان سياقية

وقال البقاعي في    . الفالح معنى السعادة في الخبرمن املعاني السياقية للفظ  

املؤمنون تفسير    1)  اآلية  سورة 
َ
}ق  :    ْد ( 

َ
 أ
ْ
 ف
َ
   َح ل

ُ ْ
ما  َن وْ نُ مِ ؤْ امل بكل  اآلن  وظفر  فاز  أي   }

 . ( ٣٩1: 5)البيقاعي،  ريريد، ونال البقاء الدائم في الخي 
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في   السعادة  الفرح معنى  السياقية للفظ  املعاني  في   الشرومن   وهذا ما ورد 

بني  :    جالل الدين  فسر  ( ٧6)  اآلية  سورة القصص ْوُمُه{ املؤمنون من 
َ
ُه ق

َ
ل اَل 

َ
 ق

ْ
}ِإذ

رٍ }  إسرائيل
َ
َرَح َبط

َ
ْفَرْح{ بكثرة املال ف

َ
 ت
َ
 ُيِحبُّ الَف } ال

َ
  ،جاللينال) { بذلك َن يْ ِح رِ ِإنَّ هللا ال

412:٧ .) 

الروم سورة  الطبري  ِ   :  (4)  اآلية  وفسر 
َّ

َّللا ِبَنْصِر  ْؤِمُنوَن 
ُ ْ
امل َيْفَرُح    { }َوَيْوَمِئٍذ 

على   إياهم  بنصر هللا  ورسوله  باهلل  املؤمنون  يفرح  فارس  الروم  يغلب  ويوم  يقول: 

 ( 66: 20ري، )الطباملشركين، وُنْصرة الروم على فارس 

و   ظيلف  الماستع ومشتقاتالالفالح  الكريم    ماه فرح  القرآن  آيات  عدة  في 

بالت أن تيحتوي  يمكن  الباحثة   صلأكيد على أسرار مختلفة    وإيمان   إلى عظمة   بها 

 تعليم األجيال وتثقيفهم وتربيتهم.الذي يتطلب منه وكذلك للمعلم  معجزة القرآن. ب

مع أجل  أسرارمن  اللفظين  رفة  يجب  معانيهما  وامتيازات  استعمال   ،

  تحليل ل  علم الداللة  ت الباحثةار اخت. فبوضوح همااني املتضمنة في عن املعالكشف 

 وبحث فيه.   املعنىالداللة هو علم يدرس  علمألن    البحث في هذا انيهماعم

بالتربية يتعلق  يهتمفيما  القرآن  فإن  ألنهاالتربيةبأهمية    كثيرا  ،  وسيلة    ، 

دين  ال  بو . )أفي األرضكخليفة  من إثبات وجودهم    حتى يتمكن  جعل اإلنسان كامالل

 (. 150 : 1٩٩٣ناتا، 

وظيفة املعلم  و  عمليتهنجاح التعليم يتوقف على نجاح مما ال يخفى فيه أن  

ال تنفصل عن كيفية انخراط    ة بحصلت عليها الطل التي    نتيجة كما أن ال.  في تنفيذه

 في عملية التعلم التي يقوم بها املعلم.  ةب الطل

فإن   201٣ . سنة65رقم  التربية والثقافة اإلندونيسيةوزيرة بناء على قانون 

إجراءالتعليم   من  بد  ومحفو   وممتع  وملهم  ي تفاعلشكل  ب  عمليته  ال  ز مشوق 

الدراسة لمتعلمين  ل يشتركوا  ودقة   حتى  واسعة   بنشاط  مساحة  وتوفير   وتعاون 
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و   مبادرتهمترقية  ل ملواهبهموإبداعهم   
ً
وفقا وقدراتهم    استقاللهم  واهتماماتهم 

 . (2016)وزيرة التربية والثقافة،   ةوالنفسي ةهم البدني اتوتطور 

الدراسيةيمكن   النتيجة  من خالل  التعلم  نتائج  عليها    قياس  التي حصلت 

الدراسة  الطلبة الط طوال  يسعى  بحثع   ة لب.  منتج  لى  واملهارات املع  ارب    ارف 

عليهاوالتعديال  حصلوا  التي  والنتائج  السلوكية.  لهم  ت  عامة    مهمة  صورة  ألنها 

 تهم.اوقدر هم اتستعدادال 

خاصة    املشاكل الشائعة التعليم    عملية  في نجد    كثيرا ما  ،باإلضافة إلى ذلك

الطلبة تطاب  غالًبا ف.  في  ال  سلوكيات  الطالب  يعرض    التعليمية   باألهدافق  ما 

 . املنشودة

للغة العربية عن دور  افي  لم وخاصة  يجودة التع   رقية ت  في د  ال ينفصل الجه

في  التعلم  املعلمين  بها  عملية  قام  التعليمالتي  ألن  إلى   .  يهدف  ال  ال    ائج نتحصول 

إلى   فحسب  الدراسية العليا  ، كما أن  نحو أحسنها  عمليته  ترقية   وإنما يهدف أيضا 

املعلم استراتيجية  التع  املثلى   دور  كثيرا   لم يفي  عمليته  تؤثر  كانت  فعالة  فكلما   ،

ووجود منهج دراس ي جيد لن  .  لدراسية ا   ارتفعت النتائج  التعليم أكثر فعالية   عملية 

في   استرات  الطلبة  إنجازاتيؤثر  في  يجيد  ال  النمعلم  دام  تعليمه يما    جية 

 ( ٧5-٧4 :2000ني،)زامرا

السعي    أساسا   الجذاب م  يالتعل  الطلبة   تعزيزعلى  هو  التعل  استجابة  م  يفي 

التعل  حتى عملية  مملةوال   متعةم  يمتصبح  تؤثر.    التعليم  في   في   عميقا  ومتعتهم 

  هم واستجابتهم لفترة طويلة تحفيز وبها سيتمكن الطالب من الحفاظ على    نفوسهم

يتمكنوا من   في التعلحتى  اكتسبوه  امل   ميذكر ما  املدروسةمن  أي    واد  .  تحديةدون 

ة  ياط واإلبداعية والفعال النشبم  يم )التعليتعلنموذج  وفق    وهذه الدراسة املمتعة

 ".PAIKEM " مصطلحإندونيسيا بالذي اشتهر في (واملتعة

املمتع   التعليم  التعليم  إلى تكوين  يهدف  البىيئة  .  مسرورة  ممتة مريحة بيئة 

يمكن تحقيق أهداف    ذلكببنشاط، ف  في الدراسة  للمشاركة جذب الطلبةاملريحة ت
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إلى ذلك  ميالتعل  باإلضافة  املمتع  ي، سيكون التعلعلى أكمل وجه.    ة بللطل  مكافئام 

 م التالية. يا في أنشطة التعليصبحوا أكثر نشاطا وإنجاز ومشجعا لهم حتى 

مستعدين  الطلبة  ل  سيجعل  تحذيرات  املعلمين   أوامر  قبول دائًما  أو    همأو 

  في نفوس الطلبة يجعلهم قادرين   وسرور  فرحة وبهجته  إن غرس  وأيضا  .همإرشادات

  أن الدراسة ب ونيشعر (. وس1٩:  2005الدين،    قمر  يت)تا  كامال  معلى تحقيق قدراته

 ( ٩ : 2005، سيأيوئ)  شديدا الدراسة  ون حبي سنشاط ممتع وفي نهاية املطاف 

في  لفظي الفالح والفرح    قد استخدم  مصدر للتربيةو   هدى للناسك فالقرآن  

سياقاتهما   القرآنيةمختلف  اللفظين  .  ومواقفهما  هاذين  مفهوم  يتوقع  فمن 

 . للمعلمين في قيامهم بعملة التعليم ومصدرة لتكون مرجعة  متعة استنتاج

البيان من  سبق  مما  الباحثة،  انطالقا  املشكلة    تريد  هذه  عن  تبحث  أن 

البحث موضوع  والفرح"لفظي  مفهوم  :  بتحقيق  منوم  "الفالح  يشتق  في    ماها 

و   لفظيعن    تحليلية   ةداللي)دراسة    الكريم  القرآن و الفالح  تضمينهما  الفرح 

 (.التربوي 

 

 الفصل الثاني: تحقيق البحث

تحقيق مشكالت البحث في    الكاتبة قرر خلفية البحث السابقة تاعتمادا على   

 األسئلة اآلتية: 

للفظ.1 املعجمية  املعاني  هي  والفرح"ي  ما  منها  "الفالح  يشتق  القرآن   وما    في 

 ؟  الكريم

هي .2 وفرح"  لفظيل  ةالسياقي  انياملع  ما  من   امو   "الفالح  القرآن   ماهيشتق    في 

 ؟ الكريم
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  ا في القرآن مهيشتق من   امو   "فرحالالفالح و "من لفظي    التضمين التربوي   ما هو.٣

 ؟ الكريم

 

 الفصل الثالث: أغراض البحث

 األغراض لهذا البحث هي: 

 .الكريم واشتقاقه في القرآن  "الفالح وفرح" معرفة املعنى املعجمي للفظي .1

 . الكريم واشتقاقه في القرآن  "الفالح وفرح" السياقي للفظيمعرفة املعنى  .2

 . الكريم واشتقاقها في القرآن  "الفالح وفرح" معرفة اآلثار التعليمية للفظي.٣

 

ابع: أ  تفكيرال ساسالفصل الر

الذي ب  البحث  الباحثة  قامت  القرآن  هوه  على    الكريم  آيات  تحتوي  التي 

 ة. دراسة علم الداللبعالقة وثيقة  البحثا في هذو فرح. ال الفالح و  ظيلف

ا  ةالداللعلم   عبد    لعلوم اللغوية التي تدرس املعنى.عرفهو فرع من فروع 

درسه  الذي    وضع املو املعنى.    تدرس  لغوية   دراسة   علم الداللة   نأ (  2  :1٩٩0ر )الخي

 هو املعنى العام الوارد في اللغة.  علم الداللة 

)  وقال قرار  التي  إن  (  11:  1٩٩2أحمد محمد  املسائل  في  تبحث  ال  الداللة 

فاظ من أنواع  تناسب اللفظ واملعنى فحسب بل تواسع في ناحية كثيرة وواسعة األل

املفردات اللغوية من ناحية علم الداللة تنقسم على ثالثة أنواع  و   املعنى ومناسبتها.

 هي:

 . املتباين، هو اللفظ الواحدالذي يدل على معنى واحد. 1
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، لفظ واحد له أكثر من معنى فإن كانت داللة على معنيين   ”Polysemy”. املشترك2

غير متضادين فهو املشترك اللفظي، أما إذا كانت على معنيين متضادين فهو  

 من باب األضداد.   

 داللة على معنى واحد.هو ألفاظ تدل  في ال ، ”Synonim”.  املترادف٣

داللية  فيها عالقة    كلمة في كل لغة غالبا ما نجدالفإن  ،  ومن البيان السابق

 . بينها كلهاواملترادف أو  املتباين واملشترك  هذه العالقة بين  وجدت و . ألفاظهابين 

في   اللغة  املواقفو   الوظائف  مختلفتستخدم  حتى   مختلف  والظروف 

املعاني  إلى   تؤدي  بناء  تنوعة امل  ختلفةامل  وجود  تمييزها  ويمكن  معايير  على    ،  عدة 

املعاني  نظر.    اتووجه أنواع  ومعنى  معنى  ومن  الخ   بنيوي   نحوي معجمي  ير،  )عبد 

سياقيا(  60:  2002 معنى  الخير  عبد  أضاف  آخر  كتاب  الخير  وفي  :  200٣،  )عبد 

28٩  .) 

( عمر  مختار  أحمد  إلى  ٣6:  1٩88قسم  العربية  اللغة  في  املعنى  أنواع   )

 Makna”( املعنى اإلضافي 2) ،”Makna Dasar”املعنى األساس ي( 1)خمسة أقسام وهي: 

Tambahan”( األسلوبي   (٣،  ) ”Makna Kontekstual”املعنى  النفس ي(  4،   املعنى 

“Makna Emotif”  املعنى اإليحائي(  5)  و”Makna Isyarat” بحث  ة أن ت . وأرادت الباحث

 وهما: املعنى املعجمي واملعنى السياقي.  معنيين منها في هذا البحث

معنى الكلمة معجميا هي ما يفهم  كافيا بالرجوع إلى املعجم ومعرفة املعانى 

:  1٩56قال ابن جني ) (.أما املعنى السياقي كما٣6املدونة فيه )أحمد مختار عمر :  

التي كانت عقب عملية اللغة. فيمكن  ( فهو  240 الهيئة  املفهومة من  الكلمة  معنى 

في سياقات متنوعة. فإذا وردت مع   تقع  التي  العربية  في  له بكلمة "حسن"  التمثيل 

وصفا   وردت  وإذا  الخلقية.  في  حسنا  معناها  كان  حسن"  "رجل  أي  "رجل"  كلمة 

ردت وصفا للمقادير كان  لطبيب مثال "طبيب حسن" تعنى التفوق في األداء. وإذا و 

 معناها الصفاء والنقاوة. 
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)و  الكريم مجاهد  عبد  قال  هو  15٧:  1٩6٧لقد  السياقي  املعنى  إن  معنى   ( 

اللغة الذي يمكن فهمه بناًء على بيئة مستخدمي اللغة بحيث يمكن لكلمة واحدة  

 أن تكون مجموعة متنوعة من املعاني بناًء على الغرض املقصود.  

فأنسب املعاني  ،  الكريمالقرآن    في   ما يشتق منهمافرح و الح و الفال لفظا  أما  و 

هو    ياقي الس املعنى  تحليل  ويستند ذلك إلى الغرض من  املعنى السياقي.لدراستهما هو  

اللفظ معنى  عن  القرآن  يكشف  في  التي    الكريم  املستخدم  به والحوادث    أوقعت 

 . في فهمه وال يخطأ   برز منه معانيه الواضحةت حتى

للناسنظرا   هدى  الكريم  القرآن  وصف  للتربية   إلى  هذا  ف  ومصدرا  يتعلق 

  ذو  نقدي  تفكير   وأ علميهو تفكير  علم التربية . بعلم التربية   في الوقت نفسه البحث

 (. 6٧-66: 1٩80ا، يكار )دريا في التربية منهجية منظمة  واضحة  طريقة

يستفيد  نماذج  التربيةوفي   تع  ملساعدتهم  املعلمون   منها  تعليمية    ين يعلى 

الصحي واالستراتيجية  عملية   في   حةالنهج  و ل .  ميلتعلا  تنفيذ    ستراتيجية ال ا لنهج 

وتعلم في    التعليم لشرح كيفية عملية  أساسا  الهدف والغرض وهماالتعليمية نفس  

األهداف املنشودة  تحقيق  أهداف  (2010)موليانينجسيه،    التعليمية  ولتحقيق   .

فعلى ،  وتنفيذها  املناسبة  استراتيجية التعليم  املعلمين اختييارم، يجب على  يالتعل 

متعة  و   تخطيط ذا    ا منهجي  فعاال   التعلمحتى يكون    التعليم  تكييف عملية ملعلمين  ا

مجرية   آخره  وتقييموعملية  هي و .  في  تنفيذها  للمعلم  يمكن  التي   االستراتيجية 

 . واملتعة()التعليم بالنشاط واإلبداعية والفعالة 

واملتعة(   والفعالة  واإلبداعية  بالنشاط  إلى  )التعليم  يهدف  تعليمي  نهج  هو 

تعليمية    تكوين  الطل   مثاليةبيئة  واملع  ةبوتزويد  للحياة    ارفباملهارات  واملواقف 

  )التعليم بالنشاط واإلبداعية والفعالة واملتعة (كان   (.٣:  2011)توكومين وسالمة،  

التعل الذيمن مفهوم  يم  والدراسةركز  ي  الطلبة  يتممامل  على  تحفيز    به  تعة حيث 

 (. ٣21: 2010، روسمان)   أو خوف عبءأو ملل دون  تعلملل  ةب الطل
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للتعليم ي  ينبغي  الطلأن  بالسعادة   ة بجعل  و و   يشعرون  أثناء  الراحة  املتعة 

 فبالتعليم املمتع يتحمس الطلبة في تعلمهم ودراستهم.، عملية التعليم
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 توضيحا ألساس التفكير السابق تعرض الباحثة الرسم البياني التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلسالمية  ية علم الترب

 القرآن الكريم 

 التحليل 

ة املعجمي  املعاني    

 الداللة علم 

 :  نتائج البحث

 املعاني املعجمية من لفظي الفالح والفرح في القرآن الكريم .1

 في القرآن الكريم املعاني السياقية من لفظي الفالح والفرح .2

 في القرآن الكريم  التضمين التربوي من معاني لفظي الفالح والفرح.٣

 

ة السياقي ينااملع  

 في القرآن الكريموما يشتق منهما اآليات املشتملة على لفظي الفالح والفرح 

 التضمين التربوي 
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 الخامس: البحوث السابقة املناسبة الفصل 

التي    البحوث  بعض  وجدت  السابقة  البحوث  على  الكاتبة  اطلعت  ما  بعد 

 تناسب بهذا البحث و هي: 

ميمون،    -1 ومحمد  جنيدي  وديدي  فجرية  ضياء  2016سيتي  العلمية  املجلة   ،

املجلد   والتفسير دراسة  القرآن    معاني  )دراسة   الفالح والفرح،    02رقم    4األفكار 

 في تفيسير األزهر(  ةعي و ضمو 

املترادفةبحثوا   معانيهما  بتحليل  البحث  هذا  في  والفرح"  "الفالح  وبحثوا  لفظين   .

 فسيراألزهار فحسب ال في غيره. هذين اللفظين في ت

يوليانتو،    -2 الحكومية  2012أغوس  اإلسالمية  كاليجاغا  سونان  جامعة  طالب   ،

 )دراسة معاني القرآن(  في القرآن الكريم الفالح والفوز بيوغياكارتا، 

 في القرآن الكريم  بحث الكاتب معاني لفظي الفالح والفوز 

كورنياواتي،    -٣ مي  سونان  2015نينج  جامعة  في  والتفسير  القرآن  علوم  طالبة   ،

بيوغياكارتا،   الحكومية  اإلسالمية  القرآن  النجاحكاليجاغا  موضوعية    في  )دراسة 

 وخير(  والفوز والسنة  عن كلمات الفالح

النجاح لفظ  الكاتبة  عن    بحثت  داللية  دراسة  البحث  وهذا  الكريم  القرآن  في 

 . األلفاظ املترادفة

الى البحوث السابقة يؤكد أن كل باحث فيها يبحث عن لفظي الفالح   نظرا 

في    والفرح بشكل مستقل بعضها عن بعض ومختلف في مجال دراستهاوموضيعها.

األول   مالبحث  بتحليل  البحث  هذا  في  والفرح"  "الفالح  لفظين  عانيهما بحثوا 

املترادفة. وبحثوا هذين اللفظين في تفسيراألزهار فحسب ال في غيره.والفرق بين هذا  

في  إال  يحلل معانيهما  البحث ال  إن هذا  الباحثة  تبحث عنه  الذي  والبحث  البحث 

األزه مختلف  اتفسير  في  منهما  يشتق  وما  معانيهما  تحلل  أن  تريد  الباحثة  وأما  ر 

وفي البحث  (.  البقاعي ،  ة التفاسير، إبن كثير، جاللينصفو الطبري،  تفسير  )  تفاسير
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الكريم   القرآن  في  والفوز  الفالح  لفظي  معاني  الكاتب  بحث  الباحثة  الثاني  أن  مع 

والفرح.  الفالح  لفظي  معاني  عن  لفظ  تبحث  الكاتبة  بحثت  الثالث  البحث  وفي 

غير أن  النجاح في القرآن الكريم وهذا البحث دراسة داللية عن األلفاظ املترادفة  

أن   تريد  أن الباحثة  الباحثة هو  الذي تبحث عنه  والبحث  البحث  بين هذا  الفرق 

تبحث عن معاني لفظي الفالح والفرح وما يشتق منهما في القرآن الكريم وتضمينها 

 لتربوي. ا

 


