
الباب األول
مقدمة

خلفية المشكلة.أ

القرآن الكرمي كالم اهللا ومعجزة للنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم سواء كانت يف 

حمسنات اللفظية املستعملة فيه ويف أسلوبه، وكذلك يف علوم خمتلفة وحكم وكثرة أثر اهلداية 

1واملستقبل.موجودة فيها. وخلف من ذلك قد عرب القرآن األسرار يف املاضى 

ا األشيا اليت تقع عليها ءاللغة يف شكليها امللفوظ واملكتوب أداة عجبية تنتقل 

تمع، ينتقل  حواسنا إىل أذهاننا، فكل ما متوج به الدنيا من مشاهد وصور، يف الطبيعة أو ا

إن اللغة عنصر أساسي يف احلياة 2بصورة عجيبة إىل الذهن بطريق الكتابة أو اللفظ.

اإلجتماعية راقية كانت أم إبتدائية. ونزيد على ذلك أن اللغة مل تقتصر على أن تكون أداة 

ا ساعدت على منو الفكر ورقي احلياة. فاللغة العربية 3نقل وتسجيل للحياة واألفكار، بل أ

ا العرب عن أغراضهم. وحفظها لنا ال قرآن الكرمي واألحاديث هي الكلمات اليت يعرب 

وقد حتققت هذه احلقيقة بوجوده 4الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم.

ذه، قد أخربنا اهللا سبحانه وتعاىل بكالمه العظيم  من القرآن يف سورة الشورىعربية. و

قال تعاىل:الكرمي،
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األية السابقة والظاهر من الظواهر املوجودة، كانت اللغة العربية والقرآن على إعتمادا 

ذه،  اآلخرالينفصل أحدمها عن شيئني  دور من األدوار اخلاصة من كان للغة العربيةأبدا. و

عند لغات أخرى. فقد أشرنا تلك األية السابقة إشارة واضحة أن تعلم اللغة العربية شرط من 

الشروط الذي أطلق لفهم معاين كالم اهللا عز وجل يف القرآن الكرمي باحلقيقة.

حينما كتب إىل أيب موسى األشعري: ل اهللا عنه قاكان عمر بن اخلطاب رضي

ذه، ف6فتفقهوا يف السنة وتعلموا العربية، وأعربوا القرآن، فإنه عريب. كان تعلم اللغة العربية و

ا املسلمون جّدا. فإن اللغة امهماأمر  واملسلمات يف العبادة العربية هي اللغة اليت استعمل 

ا لغة القرآن الكرمي. والسيما بأ

اللغة خصائص أن يفهم فهما عميقامن يريد أن يفهم معاين القرآن علىوينبغي 

ا إن معرفة اللغة معرفة عميقة وتفهمها وتذوقها اليكو .وقوانينهااملستعملة فيه ن مبعرفة جزئيا

ا وال بقواعدها احملدودة وإمنا يكون بالغوض إىل أعماقها ومعرفة قوانينها وسنن ومفردا

اللغة يكشف عن خصائص اللغة وينري تطورها وبذلك تفهم كثري من تطورها. وإن فقه 

7اجلزئيات وحتل كثري من املشكالت.

7: الشوراسورة 5
19دار اإلبن خلدون ، (بدون السنة) ، ص : الكاىف يف شرح اجلرومية ،أنظر : أمين أمني عبد الغىن ، 6
40السابق (حممد املبارك) ص: املرجع7
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"فقه اللغة"باسمبعضهمفقد اختلف بعض العلماء اللغويني عن إمسها، فقد وصف 

ما أن قال. "علم اللغة"باسم ومع األخرين وصفوا أتابيك على وأمحد زهدى احملضر يف كتا

بل يذكر واضحا بأن ، والتعريف"أما "الفقه" هو "الفهم واملعارفو 8ارف"املع"هو "الــعلم"

وإذا كان األمر كذلك فكان اإلصطالحان 9.)فيلولوجي("علم اللغة"هو "فقه اللغة"

استعملت يف كلمة الفقه قدمتساويني وليس عليهما الفرق، ولكنالقدميان عند الباحث

األمور املتعلقة باألحكام الشرعية كثريا.

يف كتابه:عن علم اللغة حممد املباركشرح الدكتور

ا ومعرفة علم اللغة هو الدراسة الشاملة للغة بوجه عام الستخراج قوانينها اخلاصة 
ا ومعانيها أو تراكيبها  ا وألفاظها أو مفردا 10.وأساليبهاتطورها سواء أكان يف أصوا

املختصري نقسم إىل قسمني أساسيني، ومها اللغويإن املوضوع يف علم اللغة ي

يف اللغوي املختصري أربع مباحث وهي األصوات وبناء الكلمة وبناء واللغوي الدقيقي. وكان

اجلملة والداللة. فاألصوات فرع من فروع علم اللغة الذي يدرس فيه نظام األصوات من 

ا الوحدة األساسية من اللغة   بعض اللغات. أما بناء الكلمة أصول علم اللغة اليت تعّرف 

ت مع أثر تغريها على األشكال ومعانيها. وكذلك بناء كالقواعد، ويدرس فيه إشتقاق الكلما

1314جوكجاكرتا، مولىت كريا كرافيكا، (بدون السنة)، ص : قاموس العصرى،أتابيك على وأمحد زهدى احملضر، 8
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اليتفروع علم اللغةمن اجلملة يدرس فيه التفاصيل من املوضوعات. فأما الداللة بعض

11اآلخر.تقدميالإعادة تدرس فيها املعاين املختلفة املضمونة يف اللغة أو الرمز أو جنس 

بالداللة. وكان املبحوث يف هذا يف اللغة العربية)semantik(فقد مسيت سيمانتيك 

عربية متعلقة باأللفاظ األخرى وكذلك معاين الكلمات املختلفة واستعماهلا، ااملوضوع ألفاظ

شتهرت التعليقة هذه بالرتادف واملشرتك والتضاد.اوقد 

احليضداملوت : لمث12التضاد هو وجود لفظني خيتلفان نطقا ويتضادان معىن..1

يتضادان معىن، خيتلفان نطقا و إن املثال األول (املوت واحلي) ف. باالشضد الشيخو 

فاملوت مفقود الروح ولكن احلي بقائه. وكذلك يف الثاين (الشيخ والشاب)، فالشيخ 

من أدرك سن الشاب لكن و 13،هو الذي استانب فيه السن وظهر عليه الشيب

14.البلوغ ومل يصل إىل سن الرجولة

يد ل: مث15.ري كالعني الشرتاكه بني املعاينكثري بوضع كثما وضع ملعىن  هواملشرتك.2

.السلطةوكذلك أعضاء اجلسممنبعضمبعىن

16.ما كان معناه واحدا وأمساؤه كثرية وهو ضد املشرتك كالليث واألسدهو الرتادف.3

.املدحإن هذه الكلمات الثالثة كلها مبعىن واحد يعين . فاإلطراءو والثناءاملدح: مثل

وهو رسالة دكتوراه منحت مرتبة الشرف األوىل األصول القرآنية للمصطلح الصويف)،أول دراسة علمية ىف املعجم الصوىف (مود عبد الرازق، د. حم11
من كلية دار العلوم جامعة القاهرة

191، ص: 1998الطبعة اخلامسة: علم الداللة،)، كلية دار العلوم جامعة القاهرة–أستاذ علم اللغة ر عمر (الدكتور أمحد خمتا12
هـ، 1414،  دار صادر، الطبعة الثالثة، 3بريوت، ج : لسان العرب،حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري، 13

31ص : 
470، دار الدعوة، بدون السنة، ص : 1إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار، املعجم الوسيط، ج : 14
السابق (علي بن حممد بن علي اجلرجاين)جعاملر 15
253، ص: 1405بريوت، الطبعة األوىل ، دار الكتاب العريب:التعريفات،، علي بن حممد بن علي اجلرجاين16
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؛ أي أن واألخرإذا تأملنا تأمال كامال ودقيقا سنجد فيها الفرق بني األولن، ولك

وكذلك تفريقه بني القدمي والعتيق، .الثاين هو املدح املكرر والثالث هو املدح يف الوجه

17.، وبني قعد وجلسوبني اخللود والبقاء، وبني احلب والود، وبني اجلود والكرام

نياللغة وقد يعرفحيسننيواملسلمنيمن الطالبكثرين يف عصرنا اليوم، كان هناكوكا

هناك مسائل أبعد من ذلك تطرح على . ولكنومعانيها وحنوها وصرفها وأساليبهاألفاظها 

بساط البحث: ما هي الصلة بني األلفاظ ومعانيها؟ وهل الصلة بني اللفظ ومعناه ثابتة أو 

ون املسلمون يقرؤ وكذلك جيدا،م اليفهمون مع أمتحاولة؟ وكيف تتبدل معاين األلفاظ؟،

فالواقع أننا نقول "خذ علّي يدعي ترادفها.؛ هم اليفهمون الفروق بني األلفاظ القرآن

". ألن اإلناء الَقَدحَ " (إذا أردنا مكان الشراب)، وأما الصحيح فهو "خذ عليَّ الكأس

18يسمى الكأس إذا كان فيه شراب وإال فهو القدح.

ذه، كان  الباحث يعتقد أن هناك شيئا مهما للبحث العميق عن املعاين الىت تضم و

د الباحث أن يكشف معاين اوأر على كل كلمات يف القرآن الكرمي مع حقيقتها العربية. 

أن يقوم الباحثوهلذا اثار إهتمام. األلفاظ العربية املرتادفة املستعملة يف القرآن الكرمي

لغويةفي القرآن الكريم (دراسة تحليلية الترادف ومعانيه" وضوع املبالبحث العلمي حتت 

في سورة الكهف) ".

219ص: السابق (الدكتور أمحد خمتار عمر)، املرجع17
423، ص: 16دار اهلداية، ج: القاموس،تاج العروس من جواهر أنظر: حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين، 18
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الدوافع فى اختيار الموضوع.ب

مصادر باعتباره املصدر األول من معنا مهم جدا البحث ىف القران الكرمي لفظا و .1

باعتباره كالم اهللا تعاىل.تعاليم اإلسالم وشريعته و 

تْ لَ مِ عْ تُـ القرآن الكرمي ودقة معانيها اليت اسْ ال حيصل شخص على معرفة أمجل ألفاظ .2

فيه إال إذا كان فامها عن املعاين احلقيقية اليت تضم فيها. ولذلك، إنه حمتاج إىل 

البحث العميق عن املعاين الىت تضم على كل كلمات يف القرآن الكرمي.

زال فيها الفرق إن يف القرآن الكرمي كثريا من الكلمات املرتادفة يف الظاهرة، ولكن ما .3

البعيد باعتبار حقيقة املعاين اليت تضم فيها.

ا القرآن الكرمي يف أسلوبه تؤدى .4 إىل معرفة معاين الكلمات احلقيقية اليت استعمل 

فهم معانيه.الرغبة ىف قرائته و 

معرفة الفرق بني املعاين احلقيقية وغري احلقيقية من الكلمات املرتادفة يف اآليات .5

ن أن يتعمقوا يف مقاصد لدي املسلمني والسيما للذين يريدير ضروري القرآنية أم

اآليات.

اإن سورة الكهف من السور.6 قام قديف الثالثاء واجلمعة؛ وذلك كمااملسنونة قراء

ا النيب صلى اهللا عليه وسلم. وهذه لكثرة القصص فيها تقّص احلكم العظيمة.

املرتادفة.إن يف سورة الكهف كثريا من الكلمات .7

هذه املشكلة تسايرت بالقسم الذي يتعلم فيه الباحث..8

قات.و هذا البحث مناسب بقدرة الباحث حبسب البيانات واألموال واأل.9
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توضيح اإلصطالحات.ج

ا ومعرفة علم اللغة هو.1 الدراسة الشاملة للغة بوجه عام الستخراج قوانينها اخلاصة 

ا وألفاظها  ا ومعانيها أو تراكيبها وأساليبها.تطورها سواء أكان يف أصوا 19أو مفردا

20.املرتادف ما كان معناه واحدا وأمساؤه كثرية وهو ضد املشرتكوأالرتادف .2

نزلت ) و فمدنية101إىل غاية آية 83ومن آية 38إال آية ( مكية سورة الكهف.3

سور املكية أي منبعضلثامنة عشرة يف القرآن الكرمي و وهي السورة ا21.بعد الغاشية

او كة املنزلة مب وعدد ،، وألف ومخسمائة وسبع وسبعون كلمةأيةمائة وعشر عدد آيا

22ا.حروفها ستة آالف وثالمثائة وستون حرف

المشكالت.د

تقديم المشكالت.1

ىف هذا املوضوع كثرية منها :كانت املشكالت

الكلمات املرتادفة املستعملة ىف القران الكرمي.)1

القرآن يف واملتقاربة يف الكلمات املرتادفةقيقيةبني املعاين احلمفهوم الفروق)2

.الكرمي

18السابق (حممد املبارك) ص: املرجع19
253ص : )، علي بن حممد بن علي اجلرجاينالسابق (املرجع20
، ص: 2هـ، ج: 1407: بريوت،دار الكتاب العريبالكشاف عن حقائق غوامض،العالمة جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشرى، 21

702
3389، ص: 1بربوت، ج: :دار الكتب العلمية تفسري اللباب البن عادل،أبو حفص عمر بن على ابن عادل الدمشقى احلنبلى، 22
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تأثري معرفة الرتادف لفهم اآليات القرآنية.)3

يف القرأن الكرمي.ةمهمة الفهم على الكلمات املرتادف)4

تحديد المشكالت.2

، فأراد الباحث أن حيددها يف الكلمات ةري كثىف هذا البحث  املشكالتإن 

رة الكلمات وقد إختار الباحث سورة الكهف لكثاملرتادفة ومعانيها يف سورة الكهف. 

ا يف الثالثاء واجلمعة سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املرتادفة فيها وكون قراء

عظيمة.قصص خمتلفة فيها كذلك و 

تكوين المشكالت.3

ىف سورة الكهف ؟املرتادفة املستعملةما الكلمات )1

؟يف سورة الكهفيف الكلمات املرتادفةواملتقاربةاملعاين احلقيقيةما)2

هفوائدداف البحث و أه.ه

أهداف البحث.1

ىف سورة الكهف.الكلمات املرتادفة املستعملةملعرفة )1

.الكهفيف سورةيف الكلمات املرتادفةواملتقاربةاملعاين احلقيقيةملعرفة )2
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فوائد البحث.2

علما للمجتمع اإلسالمي غالبا وقارئي القرآن خاصة عن الكلمات املرتادفة )1

ومعانيها احلقيقية فيها.

مساعدة ملن يتعلم الرتادف عن علم اللغة كي يكون ساهال يف أخذ األمثلة )2

عنها يف القرآن الكرمي.

عن املعاين علما ملن يتعلم الرتادف من علم اللغة يف القرآن الكرمي وكذلك)3

البعيدة املستخدمة فيها.

.الكهفيف سورة الرتادفمعرفةعلىلباحثلزيادة)4

اللغة، وباخلاصة ىف موضوع الرتادف زيادة اخلزائن العلمية ىف دراسة علم لوسيلة )5

.وخربا للباحثني األخرين الذين يريدون أن يأتوا باملتغري املتقارب يف مبحثهم

وىل يف قسم لنيل الشهادة اجلامعية للدرجة األلتكميل شرط من الشروط املقررة )6

اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم تدريس

رياو.اإلسالمية احلكومية


