
  الباب األول
 المقدمة

يشتمل ىذا الباب على خلفية البحث والتحديد اإلجرائي، وأسئلة البحث، وأىداف 
ومنهج البحث، وىيكل البحث، وأمهية البحث، وأسباب اختيار اظتوضوع، والدراسات السابقة، 

 .البحث
 خلفية البحث والتحديد اإلجرائي -أ 

دًن العلمي إال رسوخا يف اطتالدة اليت ال يزيدىا التق الكرًن القرآنىو معجزة القرآن الكرًن  
 يخرج الناس من الظلمات إىل النور،أنزلو اهلل على رسولنا ػتمد صلى اهلل عليو وسلم ل اإلعجاز،

ى ميع مطالب اضتياة اإلنسانية علوال غرو من أن يأيت القرأن وافيا ّت 1ويهديهم إىل صراط مستقيم.
  2األسس األوىل لألديان السماوية                      

                         ... :(31)الشورى. 
، من قراءة"يعٍت " ال  -حلعلى أقوى الرأي الذي قدمو الدكتور الصبح الصا -ن لغة والقرآ

فعول أي اظتقروء. ويف القرآن نفسو أصل كلمة "قرأ". وصيغة كلمة "القرآن" ىي مصدر ومعناىا م
  تستخدم تلك الكلمة مبعٌت القراءة كما ذكر يف سورة القيامة قولو تعاىل:         

                 .   اللغة أما اصطالحا عند علماء أىل الفقو وأصول الفقو و
 ،اظتنقول بالتواتر ،اظتتعبد بتالوتو كالم اهلل اظتنزل على سيدنا ػتمد صلى اهلل"العربية فالقرآن ىو 

 3اظتكتوب يف اظتصاحف من أول سورة الفاحتة إىل سورة الناس"
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 3
  T.M.Hasbi ashshiddiqi, Bustami A. Gani dan tim penterjemah Al-qur’an, Alqur’an dan 

Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-qur’an, 1971), hlm. 15. 



   :قولو تعاىل ومن فضائلو ما ذكر يف               

     :اضتج  عبادة، ويراد بكلمة "شعائر" ىنا كل األعمال الذي يقام عند 4(23)اضتج
فالقرآن إذا من رتلة تلك الشعائر ألن اضتجاج يقرؤون القرآن كثَتا عند إقامة  5امتها،ومكان إق

اهلل . وثبتت أيضا يف اضتديث فضائلو: عن عثمان رضي اهلل قال: قال رسول اهلل صلى مناسك اضتج
 عليو وسلم: "خَتكم من تعلم القرآن وعلمو" )رواه البخاري وأبو داود والًتمذي والنسائي وابن ماجو

 6وىذا يف الًتغيب وعزاه إىل مسلم(.
فقط   إىل العلوم اإلسالمية القرآن وؽتا ال شك فيو أن القرآن مصدر لكل العلوم، فال يقتصر

تلفة مثل العلوم اإلجتماعية والسياسية والرياضية والطبيعية يط العلوم يف كل غتال ؼت ػتحىتبل 
بأهنا أول لغة   ذلك ولو شرحت غَت مفصلة. نزل القرآن باللغة العرببية اليت قد أثبتتواضتكومة وغَت 

 وقال اظتصطفى الغالييٍت .والتزال تتطور حىت اآلن كثَتة  اعلوم تولدواللغة العربية  كانت يف العامل
العربية تنقسم إىل ثالثة عشر علما: الصرف، واإلعراب )وجيمعها اسم النحو(، والرسم، العلوم   بأن

، والبيان، والبديع، والعروض، والقوايف، وقرض الشعر، واإلنشاء، واطتطابة، وتاريخ األدب، واظتعاين
 7ومنت اللغة.

عرف ، و سنمنت اللغةفقو اللغة من ضمن العلوم العربية ويدخل عند ذىن الباحث يف 
للغة فمشتق من لغا   تعريفاهتا يف التايل. فالفقو ىو العلم بالشيء، والفهم لو، والفطنة فيو. أما ا

ويف معجم الوسيط أن اللغة ىي أصوات  فهذا تعريفها يف اللغة.يلغو: إذا تكلم؛ فمعناىا الكالم؛ 
 8يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم.

من ناحية اللغة ىو: فهم  اجملدد بأن فقو اللغةالفهم كلميت الفقو واللغة فيحصل   توترّكب
اللغة، والعلم هبا وإدراك كنهها. ويف اإلصطالح يطلق فقو اللغة على العلم الذي يعٌت بدراسة قضايا 
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 6
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Amal, (Yogyakarta: Ash-Shaff, 2006), cet, II, hlm. 19. 
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، 2-8الطبعة الثانية، اجمللد  ،المعجم الوسيطإبراىيم أنيس، عبد اضتليم، عطية الصواضتي، ػتمد خلف اهلل أزتد،   

 . 118م(، ص.  8192)القاىرة: دار اظتعارف، 



خصائصها الصوتية، والنحوية، والداللية، وما يطرأ  اللغة، من أصواهتا، ومفرداهتا، وتراكيبها، ويف
قضاياىا، وما تواجهو من  من عتجات، وما يثار حول العريية من عليها من تغيَتات، وما ينشأ 

دراسة فقو اللغة دراسة ويفهم من السابق أن  9مشكالت إىل غَت ذلك ؽتا جيري ويدور يف فلكو.
عامة ال ينحصر من قضاياهتا فقط مثل اظتفردات، والًتاكيب والصرفية ولكن حتيط ما خلف اللغة من 

 ا من اظتباحث التارخيية.وغَتىحيث أصوعتا ونشأهتا 
"فقو اللغة" وىو ما يسمونو علماء الغرب اظتستشرقون خيالفون الشرقيُت يف مدلول لفظ 

Philology وتطورىا، والعوامل  ، فيقصروهنا على اظتباحث التارخيية فقط، اليت تبُت أصل اللغة ونشأهتا
وليس علما تطبيقا كالنحو الذي خالص، اليت أدت إىل ارتقائها وهنوضها، وىو عندىم علم نظري 

 10يبحث يف القواعد اليت ينبغي أن يؤسس عليها الكالم.

موضوعات فقو اللغة من حيث داللتو، وىو يتكلم عن لفظ لو  أحدمن اللفظي اظتشًتك 
ع إىل ما قالو بالرجو  اللفظي ان أو أكثر، وقد اختار الباحث دراسة فقو اللغة خاصة عن اظتشًتكيمعن

 ر يف مادة فقو اللغة أزتد ديرايب "إن طالب قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة أنتساريأحد احملاض
غة يف رسالة علميتو" وديكن ذلك بسبب نقصان اظتراجع اليت تتعلق بتلك فقو الل أن يرفع مادةبنادرا 

عند رأي الباحث من إحدى  اللفظي تفهم عميق وفكرة جيدة، واظتشًتكاظتادة أو دراستها حتتاج إىل 
أن يف القرآن ألفاظا كثَتة عتا أكثر من ضمن ب، فبعضنا ال يعرف جيدا واصتميلةعلوم فقو اللغة الرائعة 

اليت ستوضح يف الباب  قواعديًتك معٌت أخر بالمعٌت واحد، وأنو إذا كان خيتار أحد من معانيها ف
 التايل.

ألهنا من صنف السور اليت عتا أكثر رة اظتائدة يف سو  اللفظي ْتث اظتشًتكيف ورغب الباحث 
اظتؤشرات على  أحدالبقرة وآل عمرن والنساء، وأن رتلة آيات كثَتة من يات يف القرآن مثل سورة آ

أيضا  ، ومل جيد الباحثمقابال من السور اليت آياهتا أقلاظتشًتك كثَتة توجد يف تلك السورة ألفاظ  أن
الباحث ألفاظ اظتشًتك فيها حث بيف الرسالة العلمية اليت ْتثت عن اظتشًتك يف سورة اظتائدة. في

وكتب  اللفظي كمعانيها باالطالع إىل كتب فقو اللغة والتفاسَت اليت تتحدث عن اظتشًت  يستخرجو 
 .علماء أىل اللغةعلى ما يقولو اظتفسرون و  مؤسسايناقش معانيها مث  تررتة القرآن
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تؤثر يف قلوب اظتسليمن خاصة واآلخر من أسباب اختيار سورة اظتائدة ألن فيها اآلية اليت 
 آية واحد وستسُت:  يعٍت، و إندونسيا مسلمي                 

              ....  قيل بأن باسوكي جحيا بورناما الشهَت ب "أىوك"  حتدث وىو
آنية ألغراض سياسية ضده استغالل اآليات القر  ةمسيحي الديانية خالل كلمتو أمام الناس عن خطور 

( ظتنع 13ية: تفات إىل أي أحد يستخدم سورة اظتائدة )اآللػتذرا اضتضور وقتئذ على عدم اال
رئاسة جاكرتا للمرة الثانية. ولقد أثارت تلك تصرحيات أىوك  توىلمن انتخابو لالناخبُت اظتسلمُت 

حول سورة اظتائدة جدال واسعا على شبكة اإلنًتنت ووسائل اإلعالم اإلندونسية، ؽتا تسبب يف بغض 
يف البالد جراء تلك التصرحيات فيما يرى  بعض علماء اظتسلمُت وبعض قيادات اظتنظمات اإلسالمية

  11لية فيها.اآلخرون عدم اإلشكا
 لفظ "أولياء" ، وىي رتع من "ويل" اليت يف تلك اآلية عند رأي الباحث يفاظتسألة  بطضا
، واظتدافع، والصديق، ، والناصر اإلمامةمعان، وىي:  ألن فيها اللفظي اظتشًتك صنفتدخل يف 

إن شاء اهلل يف باب  اظتالئم معناىاسنعرف باضتقيقة إذًا ؟  ذا معناىافما 12والقريب، واحملب، وأوىل.
حتت اظتوضوع:  فكتب الباحث نتائجها يف البحث العلميالنتائج. وبالنسبة إىل ماقدمو الباحث فوق 

 ".المشترك اللفظي في سورة المائدة )دراسة تحليلية داللية("
صطلحات اظتوجودة يف ىذا اظت اطتطأ يف فهم اظتوضوع السابق حدد الباحثالجتناب 

 اظتوضوع:
 : اللفظي اظتشًتك -3

ىو اسم مفعول من الفعل "اشًتك يشًتك"، وحّده أىل األصول بأنو "اللفظ  :اظتشًتك -
اظتشًتك قد يكون مشًتكا لفظيا وقد  .13الواحد الدال على معنيُت ؼتتلفُت فأكثر"

 يكون مشًتكا معنويا.
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اللفظي: عّرف يف معجم الكبَت اللغة اإلندونسية بكيفية أحد أو غتتمع الناس يف  -
معية اللغوية على نطق أصوات اللغة، وعرف علماء أىل اللغة أن اللفظ ىو مركب اصت

ويسمى ب"الكلمة" يف اللغة اإلندونسية. ومن  14من حروف ويكون فيها اظتعٌت،
اللفظ ىو مركب من اذا اجتمع كلها فصارت الكلمة حىت  تعريف السابق يفهم أن

من حرف "ق، ر، أ" إذا كان  اظتستمعون يفهمون على ما يقال. مثال "قرأ" مركب
 تنطق منفصلة واحدا فواحدا فال يفهمها اظتستمع.

اظتشًتك اللفظي وىي اليت تعرف يف  العلمي واظتراد يف ىذا البحثاظتشًتك اللفظي:  -
أنو متفق اللفظ وؼتتلف اظتعٌت. يعٍت 15،(Homonimiعلم اللغة ب )ىومونيمي/

شًتاك اللفظي، واظتشًتك، ويكون  وذكرت مصطلحات أخرى مثل اللفظ اظتشًتك، واال
فيقصر حتليل الباحث يف سورة اظتائدة على اللفظ الواحد الذي  كلها على حد سواء.

فال حيلل   يف غتال األشتاء واألفعال واضتروف، بُت مسميات ؼتتلفة أو أكثر انيلو معن
و اللفظ ألنو يبحث عن اللفظُت أو أكثر عتا معان مًتادفة أ –ما سواه مثل اظتًتادف 

 ألنو متفق اللفظ واظتعٌت. -الدال على معٌت واحد فقط أو اظتشًتك اظتعنوي

 :حتليلية داللية دراسة -2

يدُرس، ويف معجم اظتعاين ىي األعمال اظتدرسية، أي -مصدر من فعل درس دراسة: -
 القراءة وحتصيل العلوم واظتعارف.

ويف معجم اظتعاين اصتامع ىو عملية تقسيم  للنسبة. والياء مصدر من حّلل،: يةحتليل -
 الكل إىل أجزائو ورد الشيء إىل عناصره. 

والداليل ىو علم يبحث  16، وىو ما يدل عليو اللفظ.عٌتويسمى أيضا باظت: داللية -
وعرفو علّي اطتلي: ما يفهمو   17فيو معاين األفاظ وىو أحد فروع علم اللغة.
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(، أن اظتعٌت 1: 3891ويعرب ىرفورد ) 18الشخص من الكلمة أو العبارة أو اصتملة.
يعٍت مقصود اظتتكلم ( Speaker     meaning( معٌت من متكلم )3ينقسم إىل وجهُت: 

 . ( sentence meaning/word meaning( معٌت من اللفظ أو اصتملة )2أو ما يقصد بو، 

 ويراد بالداللية ىنا الداللية السياقية.

 دراسة حتليلية داللية: واظتراد هبا أن يقرأ الباحث سورة اظتائدة وحيّصل اظتشًتك اللفظي -
ة السياقية: اليت استمدىا من معٌت الكلمة يف جتاورىا الداللي يةعلى طريقة التحليل فيها

 .عٌتمع كلمات أخرى، ألن السياق لو دور كبَت يف حتديد اظت

 ئلة البحثأس -ب 

 اظتسائل يف ىذا البحث ىي: 

 ىي األلفاظ اظتشًتكة اظتوجودة من اآليات يف سورة اظتائدة؟ما  -1
 ؟آليات يف سورة اظتائدةن اوجودة ماأللفاظ اظتشًتكة اظت معاينما  -2

 أهداف البحث -ج 
 حث العلمي على ما يلي:لبامناسبا بأسئلة البحث فتتجو أىداف ىذا  

 .اظتشًتكة اظتوجودة من اآليات يف سورة اظتائدةاأللفاظ ظتعرفة  -1
 .األلفاظ اظتشًتكة اظتوجودة من اآليات يف سورة اظتائدة معاينظتعرفة  -2

 أهمية البحث -د 
 اظتنفعة وىي: كثَتيرجو الباحث أن يكون ىذا البحث العلمي مفيدا ورائعا و  

لغة يف تعلم ال اللفظياظتشًتك وسيلة لزيادة اظتعارف اصتديدة وتعميق اظتعرفة اضتالية عن  -1
 خاصة. العربية للناس رتيعا والباحث

 ية يف تطوير األفكار العلميلة اظتتعلقة.ديدامظهر من مظاىر الكتب األك -2
بأحسن  اللفظي ظتن يريد أن يستمر ىذا البحث اظتاثل حول اظتشًتك وتشجيع مساعدة -3

 .ووأمت من
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 Taufiqurrahman, Leksikologi Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), cet, I. hlm. 23. 



على خزانة مكتبة جامعية واظتتعلمُت ومدرسي اللغة العربية   ىدية ذتينة ونفيسة وتربع قيم -4
 عتم حىت يرغبوا يف قراءة ىذا البحث واستنتاجو.كمرجعية رائعة 

 الموضوع راختياأسباب  -ه 
 وىي: أما األسباب الىت اختار الباحث ىذا اظتوضوع

 يف القرآن توجد كثَتا ألفاظ اظتشًتك. وبعضنا ال يعرف جيدا بأن -8

 اللفظي، يف مكتبة جامعة أنتساري البحث اظتامثل حول اظتشًتك مل جيد الباحث -2
 اظتراجع اظتقتبسة أو دراستو حتتاج إىل فهم دقيق. ويسببو إما نقصان

يتكلم عن الداللة أو اظتعٌت، وشرح علماء أىل اللغة بأنو ال جيوز رتع  اللفظي اظتشًتك -1
اظتعاين اظتستخدمة مثل يف حالة واحدة، فيختلف اضتكم باختالف  معاين الفظ

معٌت  فيختلف حكم حنو "السَت والضرب ياليد" تطلق على معان كثَتة" اليت الضرب"
 السَت بالضرب باليد. وىذا مبحث جذاب.

يف تلك  اللفظي اختار الباحث سورة اظتائدة ألنو ال باحث الذي يبحث اظتشًتك -4
العلماء يف هتمة إساءة ، وأنو قد وقع جدل واسع بُت حسب معرفة الباحث السورة

اظتشًتك ( مبا تتضمن 18القرآن اليت قام هبا احملافظ أىوك يف أحد آيات اظتائدة )أية 
وىي كلمة "أولياء". فَتغب الباحث كشف معٌت اظتراد بالنظر إىل القواميس  اللفظي

 وكتب التفاسَت.

 السابقة الدراسات -و 

 أنتساري إال يف اإلنًتنيت، وىي:مل جيد الباحث الدراسات اظتاثلة يف مكتبة جامعة  
سنة  ّتامعة شريف ىداية اهلل اضتكومية جاكرتا يفيَ ْتِمي ها تالرسالة العلمية اليت كتب -8

حتليل معٌت لفظ اظتشًتك يف القرآن على تررتة َىْنس بَاُغِوي حتت موضوع " 2080
ألفاظ فاد الباحث من ىذه الدراسة أن ىناك تاس ، باللغة اإلندونسية.َجاِسُْت"

 ، والطالق، والكاللة وغَتىا".اظتشًتك يف سورة البقرة مثل "قرء، والصالة

يف  ّتامعة شريف ىداية اهلل اضتكومية جاكرتا الرسالة العلمية اليت كتبتها ِدْيِوي أُْوتَاِمي -2
حتت موضوع "حتليل اظتشًتك اللفظي على تررتة تفسَت السعدي  2001سنة 

آل عمران("، باللغة اإلندونسية. استفاد الباحث من )دراسة قضية يف سورة البقرة و 



ألفاظ اظتشًتك ألفاظ اظتشًتك اليت تنقسم إىل أصناف، وىي ىذه الدراسة أن ىناك 
اليت تتعلق على مسألة العبادة مثل "الصالة"، وما تتعلق على مسألة تنبيو اهلل على 

 مثل "العدل". النعمة مثل "الكفر"، وما تتعلق على مسألة إثبات حكم الدولة

يف سنة  ّتامعة إندونسيا الًتبوي باندونج ىندراوان الرسالة العلمية اليت كتبها حسٍت -1
حتت موضوع "حتليل معٌت لفظ اظتشًتك يف القرآن سورة الفتح وتضمينها  2084

الباحث من ىذه الدراسة أن ىناك ألفاظ اظتشًتك  على تعليم اللغة العربية". استفاد
 وفوق، ورزتاء، وغَتىا". مثل "الفتح، ويد،

يف سورة  اللفظي بناء على الدراسات السابقة مل جيد الباحث ْتثا علميا حول اظتشًتك 
يف حتليل معٌت  وصفا وجهة نظر اظتًتجماظتائدة. وقد اختلف ىذا البحث بالبحثُت األولُت على أهنما 

. أما ىذا ببيانات أخرى اقًتان عموىل وتررتة السعدى يف الثانية لفظ اظتشًتك كًترتة جاسُت يف األ
ولكنو بالعام مبا يؤسس على اظتعاجم وكتب التفاسَت  وجهة مًتجم خاص يصفال ف العلمي البحث

 وكتب تررتة القرآن بقدر طاقة الباحث.

 منهح البحث -ز 

 نوع البحث  -8

 Library)  ظتكتيب"البحث ا" يف ىذا البحث ىو نوع البحث الذي يستخدمو الباحث  

research)، 19.ويقصد بو استخدام اظتصادر اظتكتيب للوصول إىل اظتعلومات اظتسجلة وىي معرفة عامة
 

منهجية يف البحث يف العلوم وىو خدمو الباحث ىو اظتدخل النوعي ومدخل البحث الذي يست
فالسؤال اظتطروح يف . عما يتعلق هبذا البحثاالجتماعية تركز على وصف الظواىر والفهم األعمق 

 20.النوعي سؤال مفتوح النهاية ويهتم بالعملية واظتعٌت أكثر من اىتمامو بالسبب والنتيجة دخلاظت
اليت تتضمن اظتعٌت. اظتعٌت ىو اظتعٌت اضتقيقي،  ستخدم اظتدخل النوعي لنيل البيانات العميقةيو 

 21البيانات النهائية ىو قيمة وراء البيانات الظاىرة.
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 البحث كما يلي: تصميم البحث فهو مكون من مراحل أما
 للبحث، وىذه تتضمن اطتطوات اآلتية: اظترحلة األوىلأوال:

 توجيو اظتوضوع إىل اظتشرف مع استشارة إليو عن اظتوضوع اظتختار. ( أ
 ختطيط خطوات البحث. ( ب

 فقو اللغةللبيانات كالقرآن الكرًن  وكتب  ب اظتتعلقة باظتوضوع لتكون مصادررتع الكتج(  
 وغَت ذلك.  القرآن والقواميسوكتب تررتة والتفاسَت 

وفهمو مع حتليل آية بعد آية يف سورة اظتائدة  اللفظي قراءة الكتب اليت تتعلق باظتشًتك ( د
 .اللفظي اليت تتضمن اظتشًتك

 كتابة خطة البحث.ه(    
مناقشة    خطة البحث مث تسجيلها إىل صتنة شارة واالسًتشاد إىل اظترشد عن االست  و( 

 خطة البحث.
 مرحلة االستعداد للبحث، وىذه تتضمن اطتطوات اآلتية:ثانيا: 

 مناقشة. قشة خطة البحث مث يناقشها الباحثتقدًن خطة البحث إىل صتنة منا ( أ
طلب رسالة االستئذان للبحث وذلك لبحث الكتب اظتتعلقة هبذا البحث يف ؼتتلف  ( ب

 بنجرماسُت.اظتكتبات اظتوجودة يف جامعة أنتساري اإلسالمية اضتكومية 
 مرحلة تنفيذ البحث، وىذه تتضمن اطتطوات اآلتية:ثالثا: 

 رتع البيانات األساسية اظتتعلقة هبذا البحث. ( أ
 متابعة عملية اإلشراف من اظتشرفُت باصتد.  ( ب

 عرض البيانات وحتليلها.  ( ج
 مرحلة كتابة الرسالة العلميةرابعا: 

علمي حتت إشراف بكتابة نتائج البحث على شكل البحث ال ويف ىذه اظترحلة قام الباحث
اظتشرف بتصحيح كل خطأ أو نقصان الذي يوجد بعدما صححها  الباحث أثبتهاوإرشاد اظتشرف. و 

 يف البحث.
 ومصادرىا البيانات -2

 بيانات البحث ( أ



اآليات جودة من األلفاظ اظتشًتكة اظتو ىي  العلمي البيانات اليت حيتاج إليها ىذا البحث  
 .الداليلبالتحليل  اظتائدة، اليت قد حللها الباحث سورة يف

 مصادر البيانات ( ب
 تنقسم إىل قسمُت:فمصادر البيانات يف ىذا البحث العلمي وأما 

اظتائدة من  سورةيف  اظتشًتك اللفظياآليات اليت تتضمن : اظتصدر األساسّي ىو   أوال
 القرآن الكرًن

، وغَت ذلك والتفاسَت القاموسو  فقو اللغة: اظتصادر الفرعية وىي عديد من كتب   ثانيا
 منها:

 ( أليب ػتمد أزتد ديرايب.ػتاضرات يف فقو اللغة )نظرية وحتليلية (1
 .أليب منصور الثعاليب فقو اللغة وسر العربية (2
، العربيةحتليل معٌت لفظ اظتشًتك يف القرآن سورة الفتخ وتضمينها على تعليم اللغة  (1

 .الرسالة العلمية ضتسٌت ىندراوان

 الغاليُت.  صطفىلشيخ مل جامع الدروس العربية (4

 مباحث يف علوم القرآن ظتناع القطان. (1

 التبيان يف آداب زتلة القرآن أليب زكريا حيِت بن شرف الدين. (6

 حملمد قريش شهاب. اظتصباحتفسَت  (2
وعطية الصواضتي وػتمد خلف اهلل عبد اضتليم عجم الوسيط أليب إبراىيم أنيس و اظت (8

 .أزتد
 أساليب رتع البيانات -3

 اصتمع ( أ
، (dokumentasi)صتمع البيانات احملتاجة ىي التوثيق  والطريقة اليت سلكها الباحث

يف رتع ىذه البيانات  وذلك ّتمع البيانات من اظتصدر االساسي واظتصادر الفرعية.
 حدد الباحث ألفاظ اظتشًتك يف سورة اظتائدة. 

 التقسيم  ( ب



اظتشًتك اللفظي بُت  إىل قسمها مثاظتشًتك اللفظي عد أن قام الباحث بتحديد ب
 يف غتال األشتاء واألفعال واضتروف.مسميات ؼتتلفة 

 التفسَت  ( ت
مث ىذه نتائج معانيها واحدا بعد واحد. يل حلبت قامبعد أن قسمها الباحث مث 

يف سورة اظتائدة منتظما من  اللفظياظتشًتك اطتاصة اليت فيها  حملةيف  خططتالتحديد 
 اآلية األوىل حىت اآلية األخَتة.

 أساليب حتليل البيانات -4
 الداليل على اطتطوات اآلتية: غتموعة البيانات بأسلوب التحليل الباحث حلل

ة اليت لالدال على باب مبا يتعلقأوال: التحليل اللغوي: بالرجوع إىل كتب فقو اللغة 
 وكتب التفاسَت اظتعتربة والعديد من القواميس العربية. اللفظي تبحث عن اظتشًتك

 : بالرجوع إىل معاىن التفسَت مبا قدمها اظتفسرون يف كتبهم.يالتحليل التفسَت ثانيا: 

 22يف سورة اظتائدة.اظتشًتك اللفظي ثالثا: استنباط النتائج عن 

 هيكل البحث -ح 

 يلي:أما ىيكل البحث فهو مكّون من أربعة أبواب فيما  

اظتقدمة، وىي تتكون من خلفية البحث والتحديد اإلجرائي ومشكلِة البحث  الباب األول: 
وىدِفو وأمهياتِو وأسباِب اختيار اظتوضوع والدراساِت السابقة ومنهِجو الذي 

رتع  و والبياناِت ومصادرِىا وأساليبِ يشتمل على نوع البحث وتصميمِ 
 .ِل البحثوىيكالبيانات وأساليب حتليل البيانات 

اظتشًتك االفظي وىو يتكون من مفهوم فقو اللغة، وفكرة اإلطار النظري عن  الباب الثاين: 
علم اللغة وفقو اللغة، وتعريف اظتشًتك، وأنواع اظتشًتك، وأقسام اظتشًتك 
اللفظي، وأمثلة للمشًتك اللفظي، وأقسام اظتشًتك اللفظي باعتبار الكلمة، 
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المترادفات من ألفاظ القرآن وعالقتها بأغراض تدريس اللغة العربية )دراسة تحليلة داللية عن  مروانشو،   
، )بنجرماسُت: مكتبة درجة سرجانا الًتبوي علىالرسالة العلمية للحصول ، كلمات البخل والشح والضن في القرآن الكريم(

 .82(، ص. 2082أنتساري اإلسالمية اضتكومية، جامعة 



عٌت، وأسباب وقوع اظتشًتك اللفظي، واطتالف يف واظتشًتك اللفظي وتعدد اظت
 وقوع اظتشًتك اللفظي، والقواعد يف اظتشًتك اللفظي.

 .اظتشًتك اللفظي يف سورة اظتائدةعن ا حتليلهالبيانات و  قدًنت الباب الثالث:

مث األخَت قائمة  ادتة، وىو يتكون من نتائج البحث وتوصياتو ومقًتحاتواطت الباب الرابع:
 واظتراجع. اظتصادر

 


