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 الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث -أ

ه البيان نّزل القرآن بلسان عريب مبني، والصالة احلمد هلل خلق اإلنسان عّلم

حمد  أفصح العرب صلى  هللا عليه ـم نيب العريب أشرف املرسلني سيدانوالسالم على ال

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا, وبعد :

حمد صل هللا عليه وسلم ليخرج الناس من ـالقرآن هو كالم هللا املنزل على نبيه م

واملنقول ابلتواتر, والدستور للمسلمني  1ر ويهديهم إىل صراط املستقيم,الظلمات إىل النو 

ال ريب فيه, والتعاليم اإلسالمية األساسية ىف كل انحية املعيشة اإلنسانية و ىف أنواع 

 جافا ملن أيخذ ويتعلَّم ويْدرس حكمة  فيه.مسائلها, ومنبع العلوم مل يكن 

وإن كتابنا القرآن مفجر العلوم ومنبعها, ودائرة مشسها ومطلعها, أودع فيه 

سبحانه وتعاىل علم كل شيء, وأابن فيه كل هدي و غّي, فرتى كل ذى فّن منه يستمد 

. م احلالل و احلرامو عليه يعتمد : فالفقيه يستنبط منه األحكام, ويستخرج حك

ين منه قواعد إعرابه, ويرجع إليه ىف معرفة خطأ القول من صوابه. و البياين والّنحوّي يب

يهتدي به إىل حسن النظام, ويعترب مسالك البالغة ىف صوغ الكالم. وفيه من القصص 
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واألخبار ما يذّكر أولو األبصار, ومن املواعظ و األمثال مايزدجر به أولو الفكر 

ومما ال ريب فيه أن القرآن هو أساس و مصدر لكل العلوم, فال يقتصر  2واالعتبار.

القرآن إىل العلوم اإلسالمية فحسب بل حميط ىف كل علم من علوم خمتلفة مثل العلوم 

 واإلجتماعية والسياسية والرايضة والطبيعية واحلكومة وغري ذلك.  الرتبية

من املسائل الىت مل تكن خلوة أو فارغة من حبث األمة هي مسألة الرتبية والتعليم. 

والقرآن قد أشار أن الرتبية والتعليم أمر مهم ىف حياتنا. إذا تبحث األمة القرآن حبثا دقيقا 

إلسالمية األساسية من الرتبية الىت تكون التعاليم ا و تدرس درسا عميقا, فستجد فيه

 بع العلوم لتطور الرتبية الصنعة.من

وىف القرآن آايت الىت تتعلق ابلرتبية والتعليم منها اآلايت تدل عن حرمة العقل 

اإلنسان, وشرح هارون نساتيون أن ىف القرآن سبع كلمات تستعمل و تدل على أن 

وكلمة "َتَدبّـََر" وكلمة "تـََفكََّر" وكلمة "َفِقَه" وكلمة "َنظََر" مٌّ, وهي كلمة العقل أمٌر مه

وقال شاهدين كلمة  3وكلمة "َعَقَل". "تالوكلمة " "قرأوكلمة " "َتذَكََّر" وكلمة "َفِهَم"

للعقل هي: أوىل األلباب, أوىل  بعني مرّة. وكلمة اآلخر تعرّب وأر "عقل" ذكرت سبعة 

                                                             
 7م( ص. 1971لبنان,  -مية: بريوت )دار الكتب العلاإلتقان ىف علوم القرآن, دين عبد الرمحن بن أىب بكر السيوطى , جالل ال 2
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وشرح عبد الفّتاح أن كلمة العقل ىف القرآن أكثرها تستعمل من الفعل وقليل  4النهى.

    5ن اإلسم.تستعمل من اإلسم. تدل أن العقل تفكر وليس العقل دماغ م

وأنزل هللا القرآن الكرمي بلسان عريب أي ابللغة العربية ألن اللغة العربية متيزت عن 

وأكثرها أتدية وأبـْيَـنَـَها وَأْوَسَعَها,  لغات العامل بكثرة ألفاظها و غزارِة معانيها َوأَْفَصِح اللغةِ 

. ومن 6للمعاين اليت تقوم ابلنفوس, قال هللا تعاىل: "ِإانَّ أَنـْزَْلنُه قـُْرآانا َعرَبِيًّا َلَعلُكْم تـَْعِقُلْوَن"

 .تلك اآلية القرآنية, ال شك أبن اللغة العربية هي أساس مهم لفهم القرآن الكرمي

ام لغوي خاص عرف به، وهو جمموعة واللغة العربية كغريها من اللغات هلا نظ

القوانني والقواعد واألحكام اليت حتكم هذه اللغة، وختضع هلا ألفاظها وعباراهتا، ويلتزم هبا 

أبناؤها التزاما يعينهم على التفاهم وتبادل اخلربات واملعلومات، إذ تشكل هذه القوانني 

نظام الصريف، والنظام والقواعد واألحكام أنظمة فرعية للغة، کالنظام الصوت، وال

 النحوي، والنظام الداليل، والنظام الكتايب.

وللغة العربية فنوهنا و مهاراهتا، وال يتم اكتساب اللغة العربية إال ابمتالك املرء هذه 

الفنون واملهارات، فاملهارات تنحصر يف االستماع واحملادثة والقراءة والكتابة، وحني تطلق 

                                                             
 65 م(, ص.2009, )ابندوك: الفبيتا, طريقة الرتبية ىف القرآنشاهدين,   4

 58-57م(, ص. 1988ندوك فنوروغو, , )ابأساس الرتبية اإلسالمعبد الفتاح جالل,  5
 .2:  12يوسف/ 6
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ال اللغوي يقصد هبا التعبري عن الفكرة و الفهم  ابلكلمات أو احملادثة و الكتابة يف اجمل

 ابستخدام األلفاظ الصحيحة و املعاىن أو الداللة املفهومة و الصحيحة. 

وعلم الداللة هو دراسة املعىن أو العلم الذي يدرس املعىن ذلك الفرع من علم 

وط الواجب توافرها ىف الداللة الذي يتناول نظرية املعىن ذلك الفرع الذي يدرس الشر 

علم الداللة هو فروع من علم اللغة أو اللغوايت  7الرمز حىت يكون قادرا على محل املعىن.

ألنه أو اللسانيات. وهو من أهم هذه الفروع وأعقدها وأمتعها يف آن واحد. فهو مهّم 

وإحدى املعنوية يف حبوث علم الداللة  8يبحث يف املعىن الذى هو الوظيفة الرئيسية للغة.

وىف القرآن الكرمي من اآلايت الرتبية و التعليم شرتك اللفظي و املرتادف اللفظي.هو امل

املشرتكة واملرتادفة فالبحث فيها مهم جدا لكي ال خيطأ املدّرسون والطالب  هناك ألفاظ

ىف فهمها واستخدمها, وال جيهل املدّرسون والطالب الذي يفضي إىل الفهم السيئ 

 لنصوص الكتاب والسنة. 

إهنا لغة اثنية تدرس هبا الناطقون بغريها ابللغة العربية و  ونظرت أن القرآن أوحي

ندونسيا, والشك أن من خالل تعّلمها ملعاهد اإلسالمية ىف وطننا إرس واىف املدا

صادفتهم املشكالت واملعوقات واخلطيئات ىف تعليمها وقراءهتا وحمادثتها عن كلمات أو 

ألفاظ متشاهبة ىف النطق ولكنها خمتلفة ىف الداللة )املشرتك اللفظى( و عن وجود كلمتني 

                                                             
 11( ص. 1998, )القاهرة: علم الكتب, الطبعة اخلامس, علم الداللةأمحد خمتار عمر,  7
 11( ص. 2001)علم املعىن(, )عمان : دار الفالح,  علم الداللةحممد علي احلوىل,  8
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لفظى(, وهكذا كما ال ينبغى لدارسى اللغة العربية, فأكثر هلا داللة واحدة )املرتادف ال

ألن اهلدف الرئيسي من تعّلمها متكينهم القدرة على استعمال قواعد اللغة العربية 

ماع والكالم والقراءة و الصحيحة و إىل تنمية املهارات اللغوية األربعة على سواء : االست

 الكتابة.

املشرتك اللفظى هو أن تكون الكلمة  ومهمة اختيار املوضوع املشرتك اللفظى ألن

الواحدة متعددة املعاىن, أي إن الكلمة الواحدة ذات معان خمتلفة, ومقابله املرتادف 

 9اللفظى هو أن تكون كلمتان أو أكثر ذات معىن واحد.

وضابط املسألة ىف تلك اآلايت الرتبية و التعليم عند رأي الباحث ىف لفظ 

"اذكروا"  هو فعل يدخل ىف صنف املشرتك اللفظى الذى يشتمل فيه املعاىن املختلفة 

وىف  10على حسب مقامها منها: ذكر اللسان, والصلوات اخلمس, والطاعة, واحلفظ.

َفِهَم" مها فعالن يدخالن ىف صنف املرتادف اللفظى ألن فيهما معين لفظ "َفِقَه" و "

وابلنسبة ماقدمه الباحث فوق فأراد الباحث أن يبحث عن  11واحدا ومعناه َعِلَم.

 ظى و املرتادف اللفظى من آايت الرتبية والتعليم ىف القرآن الكرمي. املشرتك اللف

 

                                                             
  142ص.  املرجع السابق,  9

 293م( ص. 1995لبنان,  -)دار الفكر : بريوت معجزات وعجائب من القرآن الكرمي, حممد عبد الرحيم,  10
 482-479م( ص. 1994لبنان,  -)دار الكتب العلمية: بريوت املصباح املنري, أمحد بن حممد بن علي املقرى الفيومى ,  11
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 من تلك املشكلة, أخذ الباحث موضوع البحث ابلعنوان : 

"املشرتك اللفظى واملرتادف اللفظى من آايت الرتبية و التعليم ىف القرآن الكرمي"   

 داللية ( )دراسة حتليلية

 أسئلة البحث  -ب

ث الىت شرحها الباحث فيما سبق, تتحد أسئلة البحث  بناء على خلفية البح

 كما أيتى:

آايت الرتبية والتعليم ىف القرآن املوجودة من لفاظ املشرتكة واملرتادفة األهي ما   -1

 الكرمي ؟  

آايت الرتبية والتعليم ىف من  املوجودة ةو املرتادف املشرتكة لفاظاأل ىنامعهى ما   -2

 القرآن الكرمي ؟

 ف البحثأهدا -ج

 وقفا ألسئلة البحث يهدف هذا البحث إىل معرفة األمور اآلتية :

آايت الرتبية والتعليم ىف القرآن  مناملوجودة األلفاظ املشرتكة واملرتادفة  ملعرفة -1

  الكرمي.
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والتعليم ىف  الرتبيةآايت  من املوجودة ةو املرتادف ةاملشرتك اظمعاىن األلفملعرفة  -2

 القرآن الكرمي.

 أمهية البحث -د

 :فوائد هذا البحث فيما يلى

: و من فوائد البحث لرتقية عن النظرايت اللغوية خاصة عن النظرية نظريةفوائد   -1

 الىت تدل على املشرتك اللفظى واملرتادف اللفظى ىف درس علم الداللة.

عن  فوائد تطبيقية: أن يكون هذا البحث انتشارا للعلم و زايدة اإلثبات النظرية -2

بية و التعليم ىف القرآن البيان املشرتك اللفظى و املرتادف اللفظى من آايت الرت 

 .الكرمي

هدية مثينة ملتعّلمي و مدرسى اللغة العربية كمرجعية مثينة و رائعة ىف قراءة هذا   -3

بية و التعليم عن البيان املشرتك اللفظى و املرتادف اللفظى من آايت الرت البحث 

 .كرمي واستنتاجهىف القرآن ال

 تعريف اإلصطالحات -ه

وابلنظر إىل املوضوع وشرحه فيما ذكر أعاله, وللحصول على االستيعاب والفهم 

 ىف املصطحات الىت تستعمل ىف هذا البحث فنقدم ىف تعاريف االصطالحات اآلتية :
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 املشرتك و املرتادف اللفظى  -1

ة بكيفية أحد أو جمتمع الناس اللفظى: عّرف ىف معجم الكبري اللغة اإلندونسي -

ىف اجلمعية اللغوية على نطق أصوات اللغة, وعّرف علماء أهل اللغة أن اللفظ 

ويسمى ب"الكلمة" فاللغة  12هو مركب من حروف ويكون فيها املعىن,

اإلندونسية. ومن تعريف السابق يفهم أن اللفظ هو مركب إذا اجتمع كلها 

فصارت الكلمة حىت املستمعون يفهمون على ما يقال. مثال "قرأ" مركب من 

 نطق منفصلة واحدا فواحدا فال يفهمها املستمع.حرف "ق,ر,أ" إذا كان ت

املشرتك: هو اسم مفعول من الفعل "اشرتك يشرتك", وحده أهل األصول أبنه  -

أو أن تكون الكلمة   13"اللفظ الواحد الدال على معنيني خمتلفني فأكثر"

الواحدة متعددة املعاىن أو أن يدل لفظ واحد على أكثر من معىن, أي أن 

   الكلمة الواحدة ذات معان خمتلفة.

                                                             
ول إىل , حتليل معىن لفظ املشرتك اللفظى ىف القرآن ىف سورة الفتح وتضمينها عل تعليم اللغة العربية, الرسالة العلمية حلصحسىن هندراون 12

     29م(, ص. 2014ندونسيا الرتبوية, درجة سرجان الرتبوى, )ابندوج: مكتبة إ
  72م(, ص. 2009ء للنشر والتوزيع, أيب حممد أمحد ديريب, حماضرات ىف فقه اللغة )نظرية و حتليلية(, الطبعة األوىل, )بنجرمسني: دار محيدا13
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املرتادف: هو اسم الفاعل من فعل "ترادف يرتادف, وهو لفظان أو أكثر  -

أو أن تكون كلمتان أو أكثر ذايت معىن واحد أو أن يدل  14إبزاء معىن واحد.

 أكثر من لفظ على معىن واحد, أي أن الكلمتني أو أكثر ذات معىن واحد.

 .ىف القرآن الكرمي أايت الرتبية والتعليم -2

 15ب هللا مجاعة حروف., معىن آية من كتايةآهي مجع  اآلايت -

"رىّب", ومضارعه "يريّب" يقال: رىب الوالد ولده. ىف اللغة مصدر الفعل الرتبية  -

  ومنى قواه اجلسمية, والعقلية, واخللقّية كى تبلغ كماله. 16أي هّذبه,

من مصدر الفعل "عّلم" ومضارعه "يعّلم" يقال: عّلم تعليما ىف اللغة  التعليم -

 17الصنعة وغريها. أي جعله يْعَلُمها.

"قرأ" وصيغة كلمة القرآن معناها مفعول  القرآن لغة يعىن "القراءة" من مشتق -

أي مقروء. أما اصطالحا عند العلماء أهل الفقه واللغة العربية هو "كالم هللا 

                                                             
 116, )احلرمني(, ص. فيض اخلبري و خالصة التقرينعباس املالكى, السيد علوى بن سيد  14

 15 (, ص.9519لبنان,  -: بريوت مكتبة لبنان انشرون, )خمتار الصحاح, حممد بن أىب بكر بن عبد القادر الرازي 15

  226(, ص. 1956لبنان,  -: بريوت , )دار الشرقمنجد الطالبفؤادافرام البستاين,  16
 495املرجع السابق, ص.  17
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املنزل على سيدان حمـّمد صّلى هللا عليه وسـّلم املعبد بقرائته, املنقول ابلتواتر, 

 18املكتوب ىف املصاحف من أول سورة الفاحتة إىل سورة الناس"

 دالليةيلية دراسة حتل -3

يدرس, وىف معجم املعاىن هي األعمال -دراسة: مصدر من فعل درس -

 , أي القراءة وحتصيل العلوم واملعارف.املدرسية

حتليلية: مصدر من حّلل, والياء للنسبة. وىف معجم املعاىن اجلامع هو عملية  -

 تقسيم الكل إىل أجزائه ورد الشئ إىل عناصره.  

والداليل هو  19داللية: يسمى أيضا ابملعىن, وهو أحد ما يدل عليه اللفظ.  -

علم يبحث فيه معاىن األلفاظ وهو أحد فروع علم اللغة وعرفه علي اخلايل: 

 20مايفهمه الشخص من الكلمات أو العبارة أو اجلملة.

 البحثحتديد  -و

املشرتك اللفظى وهو الذى   : واملراد ىف هذا البحث العلمىاملشرتك اللفظى  -1

و يبحث الباحث على  21(,Homonimeتعرف ىف علم اللغة ب )هومونيمى/ 

                                                             
18 T.M.Hasbi Ashsiddiqi, Butami A. Gani dan tim Penterjemah Al-Qu’an,  Al-Qur’an dan 

Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1971), h.15 
م(, ص. 1972رة: دار املعارف, مد خلف هللا أمحد, املعجم الوسيط, الطبعة الثانية, )القاهإبراهيم أنيس, عبد احلليم, عطية الصواحلى,حم 19

633  
20Taufiqurrahman, Leksokologi Bahasa Arab, Malang. UIN-Malang Press, 2008, h. 23 
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اللفظى الواحد الذى له معنيان أو أكثر من آايت الرتبية والتعليم ىف القرآن 

 الكرمي بطريقة الدراسة التحليلية الداللية.

: واملراد ىف هذا البحث العلمى املرتادف اللفظى وهو الذى املرتادف اللفظى -2

(, و هو الذى يبحث الباحث  Synonymyلغة ب )سينونيمى/تعرف ىف علم ال

على لفظان أو أكثر إبزاء معىن واحد من آايت الرتبية والتعليم ىف القرآن الكرمي 

  بطريقة الدراسة التحليلية الداللية. 

اآلايت عن الباحث  حدداملراد هبا : اآلايت الرتبية والتعليم ىف القرآن الكرمي -3

 الىت سيبحث الباحث فيها ألفاظ املشرتكة و املرتادفة. والتعليملرتبية ا

-73. وىف سورة: البقرة, األية:2اآلايت الرتبية هي ىف سورة: الفاحتة, األية: -أ

  .118, 65وىف سورة:آل عمران, األية:  .235,221, 131, 126 ,76

, 65, 45, 25 , األية:األنعام. وىف سورة: 28وىف سورة: املائدة, األية: 

, 54 وىف سورة: األعراف, األية:. 164, 162,152, 98,80, 71

 ,122 وىف سورة: التوبة, األية: . 78. وىف سورة: النساء, األية: 179

. وىف 17وىف سورة: الرمحن , األية:  .79وىف سورة: األنبياء, األية:  .129

وىف سورة:  .91. وىف سورة: النمل, األية: 126سورة: االصافات, األية: 

                                                                                                                                                                       
 79م(, ص. 1990دار الفكر العريب, رة: , )القاهالتعريب ىف القدمي واحلديث مع معاجم لأللفاظ العربيةحممد حسن بن عبد العزيز,  21
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. وىف سورة: الفلق, األية: 3وىف سورة: قريش, األية:  . 11جملادلة, األية:ا

. وىف 7-6. وىف سورة: ق, األية: 7-5وىف سورة: الطارق, األية:  .1

. وىف سورة: النحل, 24. وىف سورة:حممد, األية: 29سورة: ص, األية: 

ق, ىف سورة: الفل. و 13-12. وىف سورة: اجلاثية, األية: 69-68األية: 

 .1األية: 

وىف سورة:  .239, 32-31هي ىف سورة: البقرة, األية: اآلايت التعليم  -ب

وىف سورة: . 48وىف سورة: آل عمران, األية:  .4-1الّرمحن, األية: 

. وىف سورة: طه, 49. وىف سورة: الشعراء, األية: 5-1العلق, األية: 

 .5النجم, األية: . وىف سورة: 28. وىف سورة: املائدة, األية:71األية: 

 .2وىف سورة: اجلمعة, األية:  .27وىف سورة: الكهف, األية: 

, الطارق ىف سورة:هي و حرمة العقل الرتبية والتعليم عن اآلايت ومن  -ج

. 29: , األيةصىف سورة: . و 7-6: , األيةقىف سورة: . و 7-5: األية

ىف و . 69-68: , األيةالنحلىف سورة: . و 24: , األيةحممدىف سورة: و 

ىف و . 25: األية ,األنعام ىف سورة:و . 13-12: األية ,اجلاثية سورة:

ىف سورة: و . 98: , األيةاألنعام ىف سورة:و . 65: األية ,األنعامسورة: 

 ىف سورة:و . 78: األية ,النساء ىف سورة:و . 179: األية ,األعراف
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 ,البقرة سورة: ىفو . 152: األية ,األنعامىف سورة: و . 80: األية ,األنعام

: األية ,األنبياءىف سورة: . و 235: األية ,البقرةىف سورة: و . 221: األية

ىف و . 27: األية ,الكهفىف سورة: و  .6-1: األية ,العلقىف سورة: و . 79

ىف سورة: و . 76-73: األية ,البقرةىف سورة: و . 2: األية ,اجلمعةسورة: 

 .118: األية ,آل عمرانىف سورة: و . 65: األية ,آل عمران

اآلايت الرتبية والتعليم عن املراد هبا أن يقرأ الباحث : دالليةالتحليلية الدراسة ال -4

ىف القرآن الكرمي وحيصل املشرتك اللفظى و املرتادف اللفظى فيها على طريقة  

التحليلية الداللية السياقية: الىت استمدها من معىن الكلمة ىف جتاورها مع  

 السياق له دور كبري ىف حتديد املعىن.كلمات أخرى, ألّن 

 الدراسة السابقة -د

 :قد قام الباحثون مبا يشابه هذا البحث

"عبد القادر عبد هللا حممد علي" طالب كلية  الذى قام هبا ةدكتور ال رسالةال -1

سنة السودان للعلوم والتكنولوجيا , جبامعة الدراست العليا. كلية اللغات

آن الكرمي وتوظيفهما ىف ر دف واملشرتك اللفظي يف القالرتام. موضوعها "2016

 تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها". استعمل الباحث يف هذا البحث املنهج 

أداوت البحث: االختبار التطبيقى ىف الرتادف واملشرتك التحليلي. ومن  الوصفي
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من القرآن اللفظى. وحدود البحث : الرتادف و املشرتك اللفظى ىف الربع األول 

من أهم ذكر الباحث و  وأثرمها ىف التعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. الكرمي

  ىف مستخلص البحث منها:الدراسة  هبذهالنتائج 

 الرتادف أمر معروف ىف كل اللغات إال أنه ىف اللغة العربية أكثر. -أ

 لكرمي.إن الرتادف واملشرتك اللفظى ظاهراتن موجوداتن ىف القر آن ا -ب

 واملشرتك اللفظى مها من العوامل املساعدة ىف تعليم اللغة العربية. ادفالرت  -ج

 واملشرتك اللفظى., الطالب الناطقون بغري العربية يستطعون فهم الرتادف -د

عبد القادر عبد هللا حممد ه حبث يذالوهبذا تبني الفرق بني البحث السابق 

لفظى ىف الربع األول من القرآن الكرمي الرتادف و املشرتك ال يبحث عن علي

وأما البحث الذي سيقدمه  وأثرمها ىف التعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

املشرتك اللفظى واملرتادف اللفظى من آايت الرتبية و التعليم ىف القرآن الباحث 

 .الكرمي

العربية/ شعبة  طالبة بقسم اللغة" مسرية علي أمحد شهوب" هبا تقام الىت الرسالة  -2

ن الرتادف ىف القرآ. موضوعها "طرابلس ليبيا, جبامعة كلية األداب, باللغوايت

, درست التحليلي الوصفي يف هذا البحث املنهج  ةالباحث ت". استعملالكرمي
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من خالله قضية الرتادف, واأللفاظ الواردة ىف اآلايت القرآنية ىف الربع األخري من 

بيقية للوقوف على معانيها الوردة ىف املعاجم اللغوية, ال تطالقرآن الكرمي, دراسة 

وذكرت الباحثة من أهم النتائج هبذه الدراسة ىف مستخلص . سبقت فيهااملعاىن 

 البحث منها:

, كثر ىف كتبهم تفسري ألفاظ القرآن الكرمي إثبات الرتادف لدي املفسرين -أ

 ضح.مبفردات توضح اللفظ الغامض بلفظ آخر أجلى منه وأو 

ىف الربع األخري حوى البحث مثانية ومخسني لفظا, هلا ألفاظا مرتادفة   -ب

 األمساء وثالثني لفظا ىف األفعال.

كثرة املرتادفات ىف القرآن, فقد تصل أحياان إىل عشر مرتادفات للفظ  -ج

, وأن هذه األلفاظ مفسرة لبعضها ىف القرآن, فاأللفاظ الغامضة الوحد

 وضح منها بغرض اإلفهام وتوضيح املعىن.تفسر مبفرداهتا األ

مسرية علي أمحد ه حبثت يذالوهبذا تبني الفرق بني البحث السابق 

وأما البحث الذي سيقدمه الرتادف ىف القرآن الكرمي  تبحث عن شهوب

املشرتك اللفظى واملرتادف اللفظى من آايت الرتبية و التعليم ىف الباحث 

 .القرآن الكرمي
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عواطف أمني يوسف " االذى قام هب 176العدد  –عة اإلسالمية جملة اجلام  -3

 أم القرى, جبامعة أستاذ التفسري املساعد بكلية الدعوة وأصول الدين" البساطي

". استعمل الرتادف ىف القرآن الكرمي قواعده وتطبيقاتهم. موضوعها "1992سنة 

ذكر الباحث و  دراسة نظرية تطبيقية.. الوصفيا البحث املنهج الباحث يف هذ

  من أهم النتائج هبذه الدراسة ىف مستخلص البحث منها:

 .فإن معرفة قواعد الرتادف ىف القرآن الكرمي أمر هام -أ

 ومبعرفة قواعد الرتادف ينمى ىف الدارس روح االستنباط والرتجيح.  -ب

وهبا يربز األوجه الىت سلكها احملققون ىف االستنباط األحكام الشرعية من  -ج

 لنصوص القرآنية.ا

عواطف أمني ه حبث يذالوهبذا تبني الفرق بني البحث السابق 

 الرتادف ىف القرآن الكرمي قواعده وتطبيقاته يبحث عن يوسف البساطي

املشرتك اللفظى واملرتادف اللفظى وأما البحث الذي سيقدمه الباحث 

 .من آايت الرتبية و التعليم ىف القرآن الكرمي


