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 الباب االول

 أساسيات البحث

 

 أ.مقدمة

القرآف الكرًن ىو كالـ ا اظتًتؿ على خامت األنبياء كاظترسلُت ػتمد 
بواسطة األمُت جربيل اظتكتوب يف اظتصاحب اظتنقوؿ بالتواتر اظتتعبد بتالكتو 
اظتبدكء بسورة الفاحتة اظتختتم بسورة الناس. كحنن نرل أف ىذا التعريف رتع بُت 
اإلعجاز كالتًتيل للنيب كالكتابة يف اظتصاحف كالنقل بالتواتر كالتعبد بتالكتو. 

 كالقرآف ىو النص الكرًن الذم أنزؿ ا تعاىل باللغة العربية.
القرآف ىو كتاب ا العزيز الذم أنزؿ على نبينا ػتمد صلى ا عليو 

 حيامهم كجعل كسالـ ليكوف دستورا كىدل للمسامُت كمنهاجا يسَتكف عليو يف
اللغة العربية أداة التوصيل ككسيلة اإلبانة ككعاء التفكَت للرسالة اطتالدة اليت تنظم 

يب مشكالمها فاختار تعاىل العربية أكاللساف العريب رتيع شؤكف حياة كتستج
بدة لغوية كثقافية كعملية كحضارية حيث ال يعد كالينكر عالقة التعبَت قضية الع

عبَت يف الفكر كاإلبداع االديب كالعلمى كالشك أف اللغة إحدل بالتفكَت كدكر الت
مقامات األمة ألهنا من سبيل توصيل العقيدة كحتقيق االنفعاؿ هبا كصياغة األمة 

 .ُكتنظيم التفكَت كزتاية ذكرىا
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ككثَتا ما تستعمل كلمة"السلطاف" يف القرآف الكرًن كحنن ال نعرؼ 
استعماؿ كل منها كتفسَتيها ألف معرفة اإلستعاؿ كاظتعٌت تعُت الًترتة لفهم معاف 

فصل معٌت كل منها. كاختالؼ استعماؿ كل منها أعٌُت ك أآيات القرآف. كعتذا 
 لزماف.ألف القرآف يًتؿ ؼتتلفا بإختالؼ اظتخاطب كاظتوضوع كا

فال تكفي أف تعرؼ فيما تورده اظتعاجيم اللغوية بل تستطيع أف تفرقها يف 
عٌت غَت الذل حتملو الكلمة اظتاستعماؿ كلمة" السلطاف" من آيات القرآف حتمل 

 األخرل.
كلمات   كجود فلهذا كلو أرادت الباحثة يف ىذا البحث أف تبحث

 كرر القرآف ذكرىا.ك اظتختلفة يف اللفظ كاظتعٌت كىو كلمة" السلطاف" 

 ب.األسئلة البحث

 أما أسئلة البحث الىت سوؼ حتاكؿ الباحثة اإلجابة عليها فهي:

 .ما معٌت كلمة "السلطاف" يف القرآف الكرًن ؟1

 . كيف استعماؿ كلمة " السلطاف" يف القرآف الكرًن؟ِ

 ج.أىداف البحث

 يلي:أما أىداؼ البحث اليت يراد الوصوؿ اليها يف ىذا البحث كما 
 .معرفة معٌت كلمة "السلطاف" يف القرآف الكرًنُ

 . معرفة استعماؿ كلمة "السلطاف" يف القرآف الكرًنِ
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 د.أىمية البحث

 تأيت أمهية ىذا البحث,كمايلي:

.إف كل لفظة يف الكرآف الكرًن فيها معاىن دييزىا عن غَتىا, كال ديكن أف حتل مكاهنا ُ
 لفظة أخرل يف سياقها.

مات تكاد متساكية يف اظتعٌت, لذلك ىذا البحث سوؼ يبحث عن معٌت  .يف كل كلِ
 كلمة"السلطاف". يف القرآف الكرًن

 ه.توضيح المصطلحات

 أرادت الباحثة على عرض بعض اظتصطلحات يف موضوع ىذا البحث, فيما يلي:
 .معاين الكلمات ىي دراسة داللية ال كتشاؼ اظتعاين "السلطاف" بُت الكلمات اظتًتادفةُ

 بعضها بعضا يف القرآف الكرًن.

 .معاين كلمة السلطاف ىي اسم علم مذكر عريب.ِ

السلطاف :)جر( ليس لك عليهم سلطاف, )نح( إنو ليس لو سلطاف, )صا( اـ لكم 
)ىد( لسلطاف, )يو( اف عندكم من سلطاف, سلطاف مبُت, )عف( مانزؿ ا هبا من ا

 .ِبآياتنا كالسلطاف مبُت
معناه : اضتجة ، القدرة ، التسلط ، اظتلك ، اظتالك . قاؿ تعاىل : ﴿ كىمىا كىافى ِلى عىلىٍيكيٍم 

[ أم من حجة . كسلطاف باشا األطرش أحد  ِِابراىيم : من اآلية  ]ًمٍن سيٍلطىافو ﴾ 
 .ّأبطاؿ الثورة السورية ضد الفرنسيُت

مهد صلي ا عليو كسلهم اظتعجز بلفظو القرآف الكرًن, يعٍت كالـ ا اظتنزهؿ على نبيهو ػت
 الكتو اظتنقوؿ با لتواتر اظتكتوب.اظتتعبهد بت
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 و.تحديد البحث

 الباحثة يف مايلي: ةلكي تركز حبثو فيما كضع ألجلو كال تتسع إطارا كموضوعا فجدد

 .إف موضوع الدراسة يف ىذا البحث ىي معاىن كلمة السلطاف يف القرآف الكرًن.ُ

 راسة تركز يف دراسة معاىن كلمة السلطاف يف القرآف الكرًن.إف ىذه الدِ

 ز.الراسات السابقة

ة كمن عادة الباحثُت أهنم تفتشوف يكانت الدراسة يف ىذا البحث اصتامعى دارسة مكتب
الكتب كالبحوث اظتتعلقة مبوضوع حبثوىم فوجدت الباحثة البحوث اصتامعية بكلية 

 :مية. كالدراسات السابقة فيما يلىكاضتكو  اآلداب جامعة سونن امبيل اإلسالمية

.عرفاف أكتافينتو, "معاين كلمات عرؼ كعلم كفقو يف القرآف الكرًن.)الدرسة ُ
داللية(.حبث تكميلي قدمها لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية كأدهبا يف قسم 

سورابايا, سنة  اللغة العربية كأدهبا كلية األداب جامعة سنن أمبيل اإلسالمية الكومية
 .ْـ َُِّ

.لؤلؤ نور الرزتانية, "معاين كلميت اضتمد كالشكر يف القرآف الكرًن.)الدرسة داللية(. ِ
حبث تكميلي قدمها لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية كآدهبا يف القسم اللغة 

 ََِٕسنة  العربية كآدهبا كلية اآلداب جامعة سنن أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا,
 .ٓـ
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.قمر الزماف,"معٍت كلمة التدبَت كالتذكَت يف القرآف الكرًن", حبث تكميلي قدمها لنيل ّ
شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية كآدهبا يف القسم اللغة العربية كآدهبا كلية اآلداب 

 .ٔـ ََِٔجامعة سنن أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا. سنة

كاد متقاربا يف إ طارىا النظرم, لكن ليس ىناؾ كاحد منها تبحث ىذه الدراسات اليت ت
 عن معاين كلمة "السلطاف" اليت سوؼ يبحثها الباحث ىذه اظترة.

. فتح الرزتن "معٌت كلمة اطتوؼ كاطتشي يف القرآف" حبث تكميلي قدمها لنيل شهادة ْ
ا كلية اآلداب جامعة سنن البكالوريوس يف اللغة العربية كآدهبا يف قسم اللغة العربية كآدهب

  ََِٕأمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا إندكنسيا سنة 

يف القرآف الكرًن" حبث تكميلي قدمها لنيل شهادة  بٌ ك ر لو . عُت الرشد " معٌت ٓ
البكالوريوس يف اللغة العربية كآدهبا يف قسم اللغة العربية كآدهبا كلية اآلداب جامعة سنن 

  ََِّأمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا إندكنسيا سنة 

لي . رفلعى اشرؼ "استعماؿ كلمىت البشر كاإلنساف يف القرآف الكرًن" حبث تكمئ
قدمها لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية كآدهبا يف قسم اللغة العربية كآدهبا كلية 

  ُٗٗٗاآلداب جامعة سنن أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا إندكنسيا سنة 

كجعل يف القرآف الكرًن"  حبث  مبارؾ "اظتقارنة بُت معٌت كلمة . نسيف اإلسالـٕ
البكالوريوس يف اللغة العربية كآدهبا يف قسم اللغة العربية  تكميلي قدمها لنيل شهادة

كآدهبا كلية اآلداب جامعة سنن أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا إندكنسيا سنة 
ُٗٗٗ  
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. دياه ليلي نور عيٍت "كلمة الفالح ك الفوزيف القرآف الكرًن: دراسة اظتقارنة" حبث ٖ
يف اللغة العربية كآدهبا يف قسم اللغة العربية  تكميلي قدمها لنيل شهادة البكالوريوس

كآدهبا كلية اآلداب جامعة سنن أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا إندكنسيا سنة 
ََِِ  

. عُت الشفاء " اظتوازنة بُت معٌت كلمة األجر ك الثواب يف القرآف الكرًن" حبث تكميلي ٗ
كآدهبا يف قسم اللغة العربية كآدهبا كلية  قدمها لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية

  ََِِاآلداب جامعة سنن أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا إندكنسيا سنة 

.  ػتمد فوراف " معٌت كلمة القضاء ك القدر يف القرآف الكرًن" حبث تكميلي قدمها َُ
كآدهبا كلية اآلداب  لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية كآدهبا يف قسم اللغة العربية

  ََِْجامعة سنن أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا إندكنسيا سنة 

. نور النونيغ سوتياين "كلمة قرأ ك تال يف القرآف الكرًن" حبث تكميلي قدمها لنيل ُُ
شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية كآدهبا يف قسم اللغة العربية كآدهبا كلية اآلداب 

  ََِٓجامعة سنن أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا إندكنسيا سنة 

لسبيل ك الطريق يف القرآف الكرًن " حبث تكميلي . جنادة " معاين كلمة الصراط ك اُِ
قدمها لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية كآدهبا يف قسم اللغة العربية كآدهبا كلية 

  ََِٔاآلداب جامعة سنن أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا إندكنسيا سنة 

 القرآف الكرًن " حبث صطفى "اظتقارنة بُت كلمة العدؿ ك القسط يف. ػتمد زين اظتُّ
تكميلي قدمها لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية كآدهبا يف قسم اللغة العربية 
كآدهبا كلية اآلداب جامعة سنن أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا إندكنسيا سنة 

ََِٔ 
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ا . ػتمد يوسف "إستعماؿ كلمة عمل ك فعل يف القرآف الكرًن " حبث تكميلي قدمهُْ
لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية كآدهبا يف قسم اللغة العربية كآدهبا كلية اآلداب 

 ََِٔجامعة سنن أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا إندكنسيا سنة 

. مسودة الرزتة " معاين كلمة البالء ك اظتصيبة ك العذاب يف القرآف الكرًن " حبث ُٓ
بكالوريوس يف اللغة العربية كآدهبا يف قسم اللغة العربية تكميلي قدمها لنيل شهادة ال

كآدهبا كلية اآلداب جامعة سنن أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا إندكنسيا سنة 
ََِٔ  

. فحخ األكىل الرفيدة " مقهـو كلميت الرجل ك الذكر يف القرآف الكرًن " حبث ُٔ
العربية كآدهبا يف قسم اللغة العربية تكميلي قدمها لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة 

كآدهبا كلية اآلداب جامعة سنن أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا إندكنسيا سنة 
ََِٕ  

. لؤلؤ نور الرزتانية " معاىن كلمة اضتمد ك الشكر يف القرآف الكرًن " حبث تكميلي ُٕ
قدمها لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية كآدهبا يف قسم اللغة العربية كآدهبا كلية 

  ََِٕاآلداب جامعة سنن أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا إندكنسيا سنة 

  


