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 َأنموَذًجا ُجز ِء َعمَّ  ،يمِ الَكرِ آن َألَفاظِ الُقر   فيِ َعَدُم الترَّاُدِف 
                                                                                           

 طو حسُت ىادي قحيمد.                                                                                                          
 اإلتسالميةقسم ال،راتسات بتسااذ اؼبساد،  األ                                                                                         

 كلية الًتبية تسقطرى  جامعة حضرموت                                                                                          
                                                                           

 :الملخص
اللفظي يف ألفاظ القرآف الكرمي جزء دم  وتناوؿ اؼبفردات اليت ق،  قضية د،ـ اؼبًتادؼ بُّت ىذا البحث يُ       

 قرآف الكرمي يف جزء دم   كما يرمييظن أهنا من قبيل اؼبًتادؼ اللفظي  وبُّت الفروؽ اللغوية يف ألفاظ ال
  ،ي، اؼبعايناللة األلفاظ يف ربالقرآف الكرمي  واليت منها ال،قة يف د امااز هبا البحث إىل إبراز اعبماليات اليت

اشامل موضوع البحث و وق، اتّبع الباحث اؼبنهج الوصفي الاحليلي   فال يبكن للفظة أف ربل ؿبل أخرى.
 دلى مق،مة وثالثة مباحث: ( اظ القرآف الكرمي جزء دم أمبوذجً د،ـ الًتادؼ يف ألفا)الذي ىو بعنواف: 

دبفهـو الاعريف اؼببحث األوؿ فق، تناوؿ  وأمااؼبق،مة اشاملت دلى أنبية اؼبوضوع وأى،افو  وأتسباب اخاياره  
وأما اؼببحث الثاين فق، تناوؿ د،ـ اؼبًتادؼ  اؼبًتادؼ وأتسبابو واخاالؼ العلماء فيو وفوائ،ه اإلهبابية والسلبية 

يف الافاتسَت أهنا مًتادفة يف جزء دم  وأما اؼببحث  ليت ذُكرا وتطبيق ذلك دلى ألفاظ جزء دم  يف القرآف الكرمي
الثالث فق، خلص البحث فيو إىل د،ـ اؼبًتادؼ اللفظي يف األظباء واألفعاؿ يف ألفاظ القرآف الكرمي جزء دم 

اناهى  دن، أىل اللغة والافسَت  وذلك بذكر األمثلة من الكااب والسنة واللغة  ومت تناوؽبا بال،راتسة والاطبيق  مث
 البحث بذكر اػباسبة  وق، اشاملت دلى أىم ناائج البحث وتوصياتو.

 

 :المقدمة
فبا  فإف أما بع،اهلل  ودلى آلو وصحبو أصبعُت. اغبم، هلل رب العاؼبُت  والصالة والسالـ دلى رتسوؿ         

اغبسنة الب،يعة  اليت  صائصاشاماؽبا دلى األتساليب  واػب غَتىا من اللغات؛ دن العربية اللغةاماازت بو 
  وبقي إشكاؿ ل،ى دلماء العربية الًتادؼ واألتساليب د،ـ   ومن تلك اػبصائصاوحسنً  أدطت اللغة صبااًل 

ىل ألفاظ القرآف الكرمي ق، اشاملت دلى اؼبًتادؼ أـ مل تشامل ؟ فكاف ىذا البحث  اوح،يثً  اأنفسهم ق،يبً 
اإلشكاؿ  ويزداد  لكدن ذ[ ىو جواب اجزء دم أمبوذجً  د،ـ الًتادؼ يف ألفاظ القرآف الكرميبعنواف: ]

 اؼبوضوع أنبية؛ أنو ددوة للا،بر  والاأمل ؼبعرفة ما يف القرآف من كنوز وأتسرار وَأحكاـ وِحكم .
 سبب اختيار الموضوع:

اؼبًتادؼ يف ألفاظ القرآف الكرمي الذي ظن كثَت من ال،ارتسُت  دن مسألةتسبب اخايار ىذا اؼبوضوع  أنو كشف 
 وأهنا من قبيل اؼبًتادؼ.   أنو ال فرؽ بُت داللة األلفاظ


