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 الباب األول

 مقدمة

 

 البحثخلفية  -أ 

ِإنَّ َىَذا اْلُقْرَآَن يَ ْهِدي لِلَِِّت : "لقد أنزل اهلل القرآن ليكون ىداية للناس، فقال تعاىل

، وحيمل رسالة اهلل اخلامتة إىل العادلني،  وبالرغم من وضوحو ]9: اإلسراء[" ِىَ  أَ  َْومُ 

وجالء الرسالة الِت حيملها، يكتنف من ادلعاين ما ال ينقض  ومن الدالئل ما ال ينفد 

 .مهما طال البحث عنها

و د كان القرآن الكرًن موضع العناية األول عند العلماء واألدباء والفالسفة 

فقد توالت أنواع ادلؤلفات يف أحكامو . والفقهاء، سواء كانوا من ادلسلمني وغري ادلسلمني

وتفسريه، ويف بالغتو، ويف لغتو حىت ازهترت يف الثقافة اإلسالمية ضروب شىت من العلوم 

ويف مسرية التاريخ، كان القرآن أكثر تفسريا وتوضيخا . والفنون حول القرآن وحتت رايتو

 1.من سائر الكتب ادلوجودة من بداية نزولو حىت اآلن

                                                 
1
M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan 

Masyarakat, (Bandung: Mizan, 2004), cet. XXVII, hlm. 47 
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نزل القرآن بلسان عريب مبني، ونزل على  وم شغلهم البيان حىت كان أعظم 

 ومن روائع تأثري القرآن، أن 3،أن العرب أفصح األمم وأ درىا على البيان و2،بضاعتهم

 4.ادلسلمني من غري العرب يرتلونو بلغتو العربية

وبأّن القرآن م ن ّزل بالعربّية، فالقواعد اّلِت البّد فهمها مرتّكزٌة على  واعد الّلغة 

ومن مثّ، حيتاج الناس إىل الكفاءة ادلرّكبة يف عملّية فهم القرآن . العربّية وأساليبها وأسرارىا

وتفسريه العميق من حيث لغة الّنّص واحلضارة العربّية الِت ترتكز على  واعد اللغة العربية، 

. وفهم أسسها، وتذوق أسلوهبا، وإدراك أسرارىا

وعلى اإلطالق، إذا كانت دراسة القرآن واجبة على من أ ر بصحتو أنو من عند 

اهلل لوجبت عليو دراسة اللغة العربية أيضا لكوهنا شرط من شروط فهم القرآن السيما من 

اليتم الواجب إال "وىذا ينطبق على  ائدة أصول الفقو . كوهنا لغة العبادة أو لغة الصالة

  5."بو فهو واجب

                                                 
  1. ، ص( 2012ادلكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث )،الفواصل القرآنية ،السيد خضر2

 1. ، ص( 2012ادلكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث )، اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم، حكمت احلريري3

 1. ، ص( 2012ادلكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث )، نظرات في القرآن الكريم ، زلمد زلمود كالو4

، ( 2012ادلكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث ) ،موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرةعل  بن نايف الشحود، 5
 493. ص
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ىكذا، فال غرو أن اللغة العربية ذلا عال ة  وية ورابطة وثيقة بالقرآن الكرًن حيث 

اليوجد القرآن إال بلسان عريب وكذلك أن لو يدا فّعالة وشأنا عظيما يف ثبات اللغة 

العربية وأمهيتها وانتشارىا، حيث تعدي االىتمام والعناية هبا إىل غري أصحاهبا العرب 

بل إن لو آثارة يف نشأة العلوم الِت توجد يف . وادلسلمني، وتعدى ذلك إىل غري ادلسلمني

. االلغة العربية من  واعدىا وبالغتها وىلم جر

 مبزايا وخصائص التتوفر ألية لغة عادلية امن أجل ذلك، كانت اللغة العربية منفراد

وى  . أخرى بسبب جانب كوهنا لغة تفاىم واتصال، فه  كذلك لغة عبادة لكل مسلم

. لغة القرآن الكرًن،  راءة وتالوة، وعبادة وتدبرا وتفكرا

ومن خصائص الّلغة العربّية ى  ثروة ألفاظها السيما ادلصطلحات ادلتعّلقة ب حياة 

وجيد الباحث كثريًا فيها الكلمات اّلِت تدّل على معىن واحٍد، . العرب اليومّية وثقافتهم

. فللسيف مثالً أكثر من ألف اسم ولألسد مخسمائة اسم وللعسل أكثر من مثانني امسا

ويف علم الّلغة، تسّمى الكلمات اّلِت ذلا معىن واحد يف شكل متنوّع بادلرتادف 

(sinonim).6 

دف موا ف متعددة فمنهم من أثبت او د كان للعلماء الباحثني يف  ضية الرت

وابن  وجود الرتادف دون  يود وىم سيبويو، وابن السكيت ، والفريوزأبادي، وادلربد،

                                                 
 174-173. ، ص(دار الثقافة اإلسالمية، دون التاريخ: بريوت)، فقه العربية و خصائصها إميل بديع يعقوب،6
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وىناك من أنكر وجود ىذه الظاىرة إنكارا تاما موضحا أن ىناك فرو ا ملموسة . خالويو

 ثعلب، وىم شحرور، و7.وأن كلَّ ما يُظن من ادلرتادفات فهو من ادلتبايناتيف ادلعىن 

 وىناك فريق ثالث أثبت الرتادف لكنو 8.والبيضاوي العسكري، ىالل وأبو فارس، وابن

 9. ّيده بشروط أ رب ما تكون إىل إنكاره ومنهم فخر الدين الرازى واألصفهاين

وكذلك القرآن، حيث كان العرب مكان نزولو وجد فيو الباحث بعض الكلمات 

ومنها الكلمات اّلِت تدّل على . (الرتادف)اّلذي يدّل على معىن واحد يف شكل متنوّع 

وىذه الكلمات واشتقا ها ذكرىا ". الضن"و" الشح"و" البخل"وى " البخل"معىن 

، 180: عمران آلسورة يف " البخل " اثنتا عشرة مرة لكلمة : القرآن لكلٍّ منها 

ومخس  .8: اليل، 38: زلمد، 37: زلمد، 76:التوبة، 24: احلديد، 37: النساء

: التغابن، 9: احلشر، 19: األحزاب، 128: النساء سورة يف "الشح"مرات لكلمة 

وىذه الكلمات الثالث تدّل على  24: سورة التكويريف  10" الضّن  ومرّة لكلمة. 16

                                                 
. ص( 2012ادلكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث )، المزهرادلتباين ىو ما اختلف لفظو واختلف معناه، انظر إىل السيوط ، 7

316 
                                                   ،الكرًن والقران العربية اللغة يف الرتادف  ضية زلمد احلساسنة،  لؤي8

http://www.masirahisland.net/vb/showthread.php?t=1286 ،11 م2011 نوفمرب 
ادلكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث ) ،معجم أسماء األشياء المسمى اللطائف في اللغة، أمحد بن مصطفى الدمشق 9
 17. ص (2012

 521 ، و461 و ،141. ، ص( ى 1417، ديثدار احل:  اىرة) ،رس أللفاظ القرآنهالمعجم المفعبد البا  ، 10
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 ويقابلو اجلود 11"إمساك ادلقتنيات عما الحيق حبسها عنو"معىن الرتادف وىو 

(Indonesia=’kikir’; English='miserliness').12 

إفهام الطالب ما يتلونو وإنو دلن ادلعلوم، أن من أغراض تدريس اللغة العربية ى  

مع أن ما ورد  13من القرآن الكرًن حىت يستفيدوا ما يتضمنو من مواعظو وأوامره وزواجره،

ألن ادلفردات . يف القرآن من مفرداتو وترادفو وتضاده وأسلوبو وبالغتو أمر معتذر للفهم

 يف القرآن مثال ال تزال دالة على معناه األساس  الذي ورد يف ادلعاجم والقواميس،

 .ولكنها ستتغري حبسب سيا ها، ذلك ألّن سياق اجلمل يؤدي إىل تغيري معاين الكلمات

األلفاظ الِت يظن هبا الرتادف وليست منو ومن مشكالت الفهم يف القرآن ىناك 

14. مثل اخلوف واخلشية، الطريق والسبيل، البخل والشح والضنّ من ذلك،
بل كان بعض  

 يرون أن الرتادف يف القرآن غري موجود مثل شحرور و بنت الشاطئالعلماء ادلتأخرين 

 15.ألن يف كل آية يف القرآن ذلا معىن خاص، والتبدل بكلمة أخرى

                                                 
  47. ، ص ( م2004دار الكتب العلمية، : بريوت)،  ألفاظ القرآنمفرداتمعجم ، الراغب األصفهاين11
 663 و 226، ص (1990دار العلم للماليني، : بريوت) ،الطبعة السابعة ،إنكليزي- قاموس عربيروح  بعلبك ، 12

13
Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1977), Cet 

III, hlm. 21-22 
 196-195. ص (دار الفكر، دون سنة)اجلزة األول، ، اإلتقان في علوم القرآنالسيوط ، 14

15
Khudori Sholih, “Mencermati Tafsir Tematik Bint Al-Syathi",  

http://www.scribd.com/doc/4006727/Mencermati-Metode-Tafsir-Tematik-Bint-alSyathi, 

01/12/2011.  hlm. 11 

http://www.scribd.com/doc/4006727/Mencermati-Metode-Tafsir-Tematik-Bint-alSyathi
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و د . نظرا إىل ذلك، حيتاج فهم معاين الكلمات يف القرآن إىل التحليل العميق

ومن مث، يريد . اشتهر التحليل عن معىن الكلمة  يف العصر احلديث بالتحليل الداليل

 القرآن العظيم مع إظهار عال تو  الفاظالباحث البحث عن طريقة التحليل الداليل على

. بأغراض تدريس اللغة العربية

المترادفات من ألفاظ : وىذه ادلشكلة جعلها الباحث حتت موضوع البحث

عن داللية دراسة تحليلة )القرآن الكريم وعالقتها بأغراض تدريس اللغة العربية 

 .(كلمات البخل والشح والضّن في القرآن الكريم

 

 التحديد اإلجرائي -ب 

ألجل تباعد عن سوء الفهم أو عن األخطاء الفهمية بادلوضوع السابق فبنّي 

 القرآن وعال تو بأغراض  ألفاظ علىترادفامل: الباحث مصطالحات الىت تتضمن فيو

. (عن كلمات البخل والشح والضنّ داللية دراسة حتليلية )تدريس اللغة العربية 

 ادفاتادلرت  -1

تعريفو يف اللغة  ال ابن ، وأيضاً  الرتادف :يسمىمجع من ادلرتادف  ادفاتادلرت

 فالرتادف التتابع، ،مطرد، يدل على اتباع الش ء الراء والدال والفاء أصٌل واحد :فارس
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: و يل.ادلرتادف ما كان معناه واحداً، وأمساؤه كثرية واصطالحا 16.والرديف الذي يرادفك

 17.ىو ما احتد معناه، واختلف لفظو

 عال ة  -2
  18.العال ة مشتقة من علق يعلق، معناىا الصلة واإلرتباط

 أغراض تدريس اللغة العربية  -3

، وادلعىن ى  "اذلدف أو األىداف"األغراض لفظ مجع من الغرض الِت ترادف 

 واألغراض عند علماء الرتبية ى  ما يراد بو الوصول 19.الغايات الِت يراد الوصول إليها

 و ال جالل الدين إن األغراض ى  20.إليو بعد احملاولة والسع  أو انتهاء األعمال

 21.الغايات الىت يراد الوصول إليها وفيها دليل إىل أية جهة يف األفعال والنشاط

 التدريس   -4

 واصطالحا 22.والتدريس لغة مصدر من دّرس يدّرس تدريسا أى جيعلو يدرس

كما  ال إبراىيم ناصر ىو عملية األخذ والعطاء أو احلوار والتفاعل بني ادلدرس وتلميذه 

                                                 
 23. ، ص(2.12، الثادلكتبة الشاملة، اإلصدار الث) فقه اللغة ،عل  عبد الواحد وايف16

  19 .، ص(2.12، الثادلكتبة الشاملة، اإلصدار الث) مقدمة في فقه اللغة ،زلمد بن إبراىيم احلمد17
18

Ahmad Wirson, Almunawir, (Surabaya: PT. Pustaka Progressif, 1997) Cet. XIV, hlm. 964  
  12.، ص(دار الصابوين، دون سنة)، التدريس والمعلمون غاية وهدفا ومنزلة وشرفا عل  سبد أمحد، 19

20
Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), cet. 1, hlm. 

29. 
21

Jalaluddin, Teologi Pendidikan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2001), Cet.I, hlm.165. 
 211 .، ص(1986بريوت، : لبنان )، المنجد في اللغة معلوف، لويس22
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، فإن أغراض ذلكانطال ا إىل  23.ىف غرفة الصف أو  اعة احملاضرات أو ىف ادلختربات

 عليمتدريس اللغة العربية ى  الغايات ادلقصودة الوصول إليها يف إجرءات تدريس أو ت

. اللغة العربية

 دراسة حتليلية داللية  -5

  يف اللغة اإلجنلزية مبعىنيوهدراسة مصدر من درس يدرس، معناىا مطالعة، 

Study،24 مصدر من حّلل حيّلل حتليال أي رد الشئ إىل عناصره، وىو يف اللغة وحتليلية 

 لغة إبانة الش ء بأمارٍة تتعلمها، يقال دلَْلُت ةوأما الداليل Analysis،25 اإلجنلزية مبعىن

وىو أحد فروع علم  واصطالحا علم يبحث فيو معاين األلفاظ  26فالناً على الطريق،

 Semantics.28 يف اللغة اإلجنلزية مبعىن 27.اللغة

ىنا حتليل معاين الكلمات الواردة يف القرآن  دراسة حتليلية دالليةوادلقصود من 

 . وى  كلمات البخل والشح والضن فقط.العظيم ببعض نظريات علم الداللة

 

 
                                                 

 99 .، ص(دون سنةاألردن، : عمان )، مقدمة فى التربيةإبراىيم ناصر، 18
24

Ahmad Wirson, op .cit., hlm. 397  
 46. ، ص(1979دار العلم للماليني، : بريوت)الطبعة الثالثة عشرة،  ،الموردمنري البعلبكى، 25
 259. ، ص( م1979: دار الفكر) اجلزء الثاين،، معجم مقاييس اللغةأمحد ابن فارس، 26

27
Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), cet. 

III, hlm. 2 
 832. منري البعلبكى، مرجع سابق، ص28
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 أسباب اختيار الموضوع -ج 

 :فه , وأما األسباب الِت دفعت الباحث الختيار ىذا ادلوضوع

 كادلصدر األساس  من مصادر أحكام اإلسالم الذى ينبغى علينا القرآنألن  -1

 .فهمو معنويا

 .  علم الداللة الذى يبحث عن معىنوأن ادلرتادف من -2

تدل على   القرآن الىت استخدمهاكلمات  منكلمات البخل والشح والضنّ  وأن -3

 .أخالق مذمومة، ينبغ  للطالب فهمها فهما صحيحا

 .ىذا عند زعم الباحث.  القرآنعدم وجود البحث عن ىذه الكلمات يف -4

 

 البحث أسئلة -د 

ألن ال خيرج ىذا البحث عن ادلوضوع ادلكتوب فيما سبق فينبغ  للباحث أن 

: يقدم ادلسائل اآلتية 

 ما ادلعىن الداليل على كلمات البخل والشح والضّن يف القرآن الكرًن؟ -1

 . وأغراض تدريس اللغة العربيةادلرتادفما ى  العال ة بني  -2
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 أهداف البحث  -ه 

: مناسبة بادلسائل السابقة، فأغراض ىذا البحث كما يل 

 .معرفة ادلعىن الداليل على كلمات البخل والشح والضّن يف القرآن الكرًن -1

  . وأغراض تدريس اللغة العربيةادلرتادفإظهار العال ة بني  -2

 

 .  أهمية البحث -و 

 : فه ،أما األمهية ذلذا البحث

فهم  مساعدا لطالب اللغة العربية على و أن تكون نتائج ىذا البحث وسيلة -1

 .ادلرتادف

وأن يكون مكتشًفا لفهم معاين تلك الكلمات الثالث فهًما صحيًحا للباحث  -2

 . العامةخاّصًة والّناس

 

 منهج البحث -ز 

بالنظر إىل خلفية ادلسئلة وادلوافقة ألغراض بكتاب ىذا البحث، فجدير للباحث 

 :باستخدام الطرق اآلتية
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 نوع البحث -1

نوع البحث الذى يقوم بو الباحث ىو البحث ادلكتيب الذى يتكون من اخلطوات 

 :اآلتية 

 .مجع العديد من الكتب ادلتعلقة هبذا ادلوضوع -1

 .تقدًن األسس العامة عن الداللة وادلرتادف باستخدام كتب علم الداللة -2

 وشرح كلمات البخل والشح والضنّ حتليل اآليات من السور الىت تتضمن  -3

  والتفسرييالّداليل الّتحليلمعانيها وعال تها باستخدام 

 إظهار العال ة بني ادلرتادف وأغراض تدريس اللغة العربيو -4

  ومصادرهاالبيانات -2

 بيانات البحث: أوال

كلمات البخل البيانات الىت حيتاج اليها البحث ى  اآليات القرآنية الىت تتضمن 

 .والشح والضنّ 

 .القرآن الكرًن األساسية ىو البياناتمصادر . البياناتمصادر : ثانيا
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.  سلوب جمع البياناتأ - ح

والطريقة الىت سلكها الباحث جلمع ىذه البيانات، ى  حتديد اآليات القرآنية الىت 

 مث حتلل معانيها باستخدام  واعد علم الداللة كلمات البخل والشح والضنّ تتضمن 

وكتب التفاسري ادلتعلقة هبا عند ادلفسرين و كتب أخرى الىت تتعلق هبذا البحث العلم  

 .وإظهار العال ة بني ادلرتادف وأغراض تدريس اللغة العربيو

 

 . البياناتاسلوب تحليل- ط

 : بأسلوب التحليل اللغوي على اخلطوات اآلتيةالبياناتيقدم الباحث رلموعة 

التحليل الداليل، بالرجوع اىل الكتب الداللة الىت تبحث عن ادلرتادف و تتكلم  -1

 .عنو وما فيو

 .التحليل التفسريي، بالرجوع اىل معاين التفسري الىت  دمها ادلفسرون يف كتبهم -2

 عما كلمات البخل والشح والضنّ استنباط النتائج من آيات القرآن الىت تتضمن  -3

 .يتعلق هبا من معانيها وعال تها

 إظهار العال ة بني ادلرتادف وأغراض تدريس اللغة العربيو -4
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 .إجراءات البحث- ي

 :خيطو الباحث خطوات متدرجة يف عمل البحث العلم ، ى  

مجع الكتب ادلتعلقة هبذا البحث لتكون مصادر البيانات كالقرآن الكرًن،   : أوال

وكتب علم الداللة والتفاسري و ادلعاجم اللغة العربية وكتب أخرى الىت 

 . تتعلق بو، إما من ادلكتبة العامة، او ادلكتبة االىلية، او ادلكتبة الشاملة

 راءة كتب علم الداللة والتفاسري و ادلعاجم اللغة العربية، وحتليل اآليات : ثانيا

 وحتليل معانيها باستخدام كلمات البخل والشح والضنّ الىت تتضمن 

التحليل الداليل وبالظر اىل معاين التفسري الىت  دمها ادلفسرون يف كتبهم، 

 .وإظهار العال ة بني ادلرتادف وأغراض تدريس اللغة العربيو

 .االستشارة عن البيانات اىل ادلشرف:  ثالثا

 .تقدًن البيانات بكتابتها يف البحث العلم :  رابعا

 

 هيكل البحث - ك

ليكون ىذا البحث منظما،  سمو الباحث إىل مخسة أبواب، ولكل باب مباحث 

 :خاصة يرتبط بعضها بعضا، فه  ما يل 
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، وأسباب حتديد اإلجرائ  فيو مقدمة حتتوى على خلفية البحث، :الباب األول -1

 ووأىداف البحث، وأمهيتو، ومنهج البحث،  أسئلة البحث، اختيار ادلوضوع،

 .وتنظيم البحث، إجراءات البحث

 وأنواع ادلعىن،  حوذلاالنظرياتعن تعريف الداللة، والبحث العام : الباب الثاىن -2

 . تدريس اللغة العربيةأغراضوتعريف ادلرتادف وما فيو، وتعريف 

 كلمات البخل والشح والضنّ   اآليات الىت تتضمنالبحث عن: الباب الثالث -3

يف القرآن الكرًن وحتليل معانيها، والبحث عن العال ة بني ادلرتادف وأغراض 

 .تدريس اللغة العربية

 .، وىو حيتوي على خالصة البحث واال رتاحاتخلامتةا: الباب الرابع -4

 مراجع البحث -5

 


