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 وتقدير شكر
 
احلمد هلل حنمده ونستعيتو ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات  إن

أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل لو ومن يضللو فال ىادي لو، أشهد أن ال إلو إال اهلل 
 وحده ال شريك لو وأشهد أن زلمد عبده ورسولو، ألّلهم صل على زلمد وعلى أل زلمد

أعطى الباحث نعمة كثَتة صغَتىا وكبَتىا حىت احلمد والشكر هلل عز وجل الذي 
يستطيع أن يتم الرسالة العلمية الستيفاء بعض الشروط لنيل درجة السرجانا يف تعليم 

 سورة يف اللفظي ادلشًتك اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بادلوضوع "
 ".(داللية حتليلة دراسة) ادلائدة

 يسة يقدم الباحث شكرا جزيال إىل5و يف ىذه ادلناسبة النف
ادلكرم واحملًتم الدكتور ىدايات معروف ادلاجستَت، عميد كلية الًتبية والتعليم  -0

 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت.
ادلكرم واحملًتم الدكتور أمحد مرادي ادلاجستَت، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية  -7

 معة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت.الًتبية والتعليم جا
ادلاجستَت الذي أشرف  ،حامدي إذلامي الدكتور ادلكرم واحملًتم ادلشرف األوىل -0

 علي، وأمّدين بعظيم توجيهاتو، فلهمٍت الشكر والتقدير.
، ادلاجستَت الذي أشرف زلمد مشس الدينادلكرم واحملًتم ادلشرف الثاين احلاج  -0

 بعظيم توجيهاتو، فلهمٍت الشكر والتقدير. علي، وأمّدين
يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية و التعليم جامعة ادلكرمُت مجيع احملاضرين  -0

أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير 
 جلزاء.على ما قدموه من العلوم وادلعارف والتشجيع. وجزاىم اهلل عٍت خَت ا

لكل ىؤالء عهد من الباحث أن يرعي ماتأّصل يف النفس من ادلبادئ الذي  -1
 تعلمها منهم يف سبيل خدمة اللغة العربية وتطويرىا علميا وتربويا.
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و يرجو الباحث أن يكون قد وفيت بعض العرفان باجلميل اللغة العربية، وأسهم 
جيل قادر على حب لغتو والدفاع بإرساء لبنة متواضعة يف تطويرىا هبدف الوصول إىل 

عنها وتواصلو مع التكنولوجيا احلديثة خدمة ذلا. )وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل ىذا العمل 
 خالصا لوجهو(

 
 م7103 نوفمرب 2بنجرماسُت،    
 الباحث          

 
 عبد اللطيف  
 0010701211رقم القيد5   
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 أعطونيو  والقوية الحسنة النفسية إلى ويرشدونني يعظونني زالوا ما الذين
 العلمي البحث هذا تمامإل أتمكن حتى الدافعة

 يلالجم والثناء الجزيل الشكر إال إليهم أهديها أحسن كلمات لي ليسو 

 زلفى إليه وقربهم الحسنى مقاصدهم نهاية وأجاب الجزاء خير اهلل فجزاهم
 و وعلومهم عمورهم في وبارك الكبرى والجرائم الفواحش عن وباعدهم
  المرتضى الرسول وشفاعة البقاء دار الجنة ومن هم الدنيا فى حياتهم
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 ملخص البحث
. الرسالة (داللية حتليلة دراسة) ةادلائد سورة يف اللفظي ادلشًتكم. 0117، عبد اللطيف

 .ادلاجستَت حامدي إذلامي،5 ليم اللغة العربية. ادلشرف األولالعلمية، قسم تع
 .، ادلاجستَتزلمد مشس الديناحلاج  5ادلشرف الثاىنو 

 .دراسة تحليلية داللية، المشترك اللفظيالكلمات الرئيسية: 

 

انت تستعملها العرب واليت نزل إن اللغة العربية واسعة، وبعض األلفاظ اليت ك 
القرآن الكرًن هبا قد يكون ذلا أكثر من معٌت وأكثر من استعمال يف لغة العرب. وىذا ما 

ك اللفظي، يعٍت لفظة واحدة تستعمل مبعٌت وتستعمل مبعٌت ًت يسميو علماء اللغة ادلش
خالل السياق آخر، وكيف يعرف أن ادلراد مبعٌت األول أو ادلعٌت الثاين؟، يعرف ذلك من 

عند رأي  –الكلمة. وقد وجد ىذا ادلشًتك اللفظي يف القرآن الكرًن  تلكاليت تأيت فيو 
، وىذ برىان على مجالة القرآن وبديعتو، ودل على أنو -فيو بعض علماء اللغة يف وقوعو

 معجزة عظيمة ال ميكن أن يصنعو اإلنسان وال مياثلو قط. 
 حتليلة دراسة) ادلائدة سورة يف اللفظي دلشًتكا عنالرسالة العلمية  قدم الباحثو 

الباحث على ثالث رلاالت مشًتكة يف سورة ادلائدة، يعٍت يف رلال  حبث(، و داللية
 األمساء، ورلال األفعال، ورلال احلروف.

ىي األلفاظ ادلشًتكة ادلوجودة من ما  -1أما أسئلة البحث يف ىذا البحث ىي5 
األلفاظ ادلشًتكة ادلوجودة من اآليات يف  ىي معاين ام -7، ؟اآليات يف سورة ادلائدة

األلفاظ ادلشًتكة ادلوجودة من اآليات يف دلعرفة ىذا البحث ىي5  أىدافو  .؟سورة ادلائدة
شكل  و.األلفاظ ادلشًتكة ادلوجودة من اآليات يف سورة ادلائدة معاين سورة ادلائدة، ودلعرفة

دة من الكتب ادلتعلقة هبذا ادلوضوع، ىذا البحث ىو البحث ادلكتيب، أي مجع عدي
، ادلشًتك اللفظي عن فقو اللغةوباستخدام ادلدخل النوعي، والبحث بالتحليل من علوم 

، وشرح معانيها باستخدام التحليل يف اآليات األلفاظ ادلشًتكةوالتحليل عن معاين 
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لذي استخدمو بالنظر إىل قواميس العربية وكتب فقو اللغة وأراء ادلفسرين. واألسلوب ا
 الباحث لتحليل البيانات ىو أسلوب حتليل الداليل.

األلفاظ ادلشًتكة ادلوجودة من اآليات أما عدد   -1أما نتائج ىذا البحث فهي5
يف  ستةيف األمساء، و عشر خمسة، وانقسمت إىل وعشرون خمسةفيف سورة ادلائدة 

ًتكة ادلوجودة من اآليات يف األلفاظ ادلشوأما معاين   -0يف احلروف.  أربعةاألفعال، و
سورة ادلائدة فمنها يف األمساء حنو5 "ويّل" مبعٌت احملب والناصر، ومعٌت ادلتصرف واإلمام، 
ويف األفعال حنو5 "المستم" مبعٌت مسستم البشرة وجامعتم، ويف احلروف حنو5 "ب" مبعٌت 

 الزائدة والتبعيض.
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ABSTRAK 

Abdul Latif, 2017. Al-Musytarak al-lafdzhi fi suratil maaidati (dirasatan 

tahliliyyatan dalaliyyatan). Penelitian Ilmiah, Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing pertama: Hamidi 

Ilhami, M.Ag. Dan pembimbing kedua: H. M. Syamsudin Noor, MA. 

Kata Kunci: Al-Musytarak al-lafdzhi, dirasatan tahliliyyatan dalaliyyatan. 

 

 Sesungguhnya bahasa Arab itu luas, dan sebagian lafadzh-lafadzh yang 

digunakan oleh orang Arab dan alqur’an yang turun dengan bahasa Arab 

terkadang mempunyai makna lebih dari satu, dan penggunaannya pun banyak 

sekali dalam bahasa orang Arab. Dan ini lah yang dinamakan oleh para ulama 

bahasa dengan musytarak lafdzhi, yakni satu lafadh yang digunakan untuk suatu 

makna dan juga makna lainnya, dan bagaimana cara mengetahui bahwa yang 

dimaksud itu makna pertama atau makna kedua?, cara mengetahuinya yaitu 

dengan melalui konteks dimana datangnya kalimat tersebut. Dan sungguh 

musytarak lafdzhi ini dapat ditemui dalam Al-Qur’anul karim – menurut pendapat 

sebagian ulama bahasa pada adanya musytarak tersebut di Alqur’an –, dan ini 

merupakan bukti atas keindahan dan dan kehebatan Al-Qur’an, serta 

menunjukkan atas kemukjizatannya yang agung yang tidak mungkin dapat dibuat 

oleh manusia dan juga tidak ada yang dapat menyamainya sedikit pun.    
 Peneliti menyajikan penelitian ilmiah tentang musytarak lafadzh dalam 

surah Al-Maidah (studi analisis semantik), dan peneliti mengkaji atas tiga cakupan 

lafadzh-lafadzh musytarak dalam surah Al-Maidah, yaitu pada cakupan isim, 

cakupan fi’il, serta cakupan huruf. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1- Apa lafadzh-lafadzh 

musytarak yang terdapat dari ayat-ayat dalam surah Al-Maidah?, 2- Apa makna 

lafadzh-lafadzh musytarak yang terdapat dari ayat-ayat dalam surah Al-Maidah?. 

Dan tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui lafadzh-lafadzh musytarak 

yang terdapat dari ayat-ayat dalam surah Al-Maidah, dan untuk mengetahui 

makna lafadh-lafadzh musytarak yang terdapat dari ayat-ayat dalam surah Al-

Maidah. Bentuk penelitian ini berupa kajian kepustakaan, yaitu mengumpulkan 
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beberapa buku yang berhubungan dengan judul ini, dan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, dan penelitian ini menganalisis ilmu fiqhul lughah tentang 

musytarak lafadzh, serta menganalisis makna lafadzh-lafadzh musytarak dalam 

ayat, dan menjelaskan maknanya-maknanya dengan menggunakan analisis dengan 

melihat dari beberapa kamus bahasa arab, kitab-kitab fiqhul lughah, serta 

pendapat para mufassir. Dan teknik yang digunakan peneliti untuk menganalisis 

data adalah teknik analisis semantik. 

Adapun hasil penelitian ini adalah: 1- jumlah lafadz-lafadzh musytarak 

yang terdapat dari ayat-ayat dalam surah Al-Maidah adalah dua puluh lima, dan 

terbagi pada lima belas pada isim, enam pada fi’il, dan empat pada huruf. 2- 

Adapun makna lafadzh-lafadzh musytarak yang terdapat dalam surah Al-Maidah 

diantaranya pada isim contoh: lafadzh “ ّويل“ dengan makna mencintai dan 

penolong, serta makna penguasa dan pemimpin, dan pada fi’il contoh: “المستم“ 

dengan makna menyentuh kulit dan besetebuh, serta pada huruf contoh: “ب“ 

dengan makna tambahan dan sebagian. 
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