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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث الفصل األول : 

. فوظيفته اته وظيفة فردية ووظيفة اجتماعيةلإلنسان وظيفتني يف حي إن

 سمية أوالروحيةقضاء ماحيتاج إليه من الرتبية والصحة اجلباإلنسان  يقومالفردية 

الذي اإلنسان بدوره االجتماعي  فيقومأما وظيفته االجتماعية . ة وغريهايوالرفاه

. وأصبح من الواضح أن اإلنسان يف سري حياته حيتاج يعيش يف اجملتمع ويتعامل به

. فأنزل اهلل رب صراط يرضاه اهلل تعاىليهديه إىل إىل التوجيه واإلرشاد الذي 

 . يم منهاجا حلياة الناس أمجعنيلكرالعاملني العزيز احلكيم كتابه ا

دقيقا اهلل   أحد األمساء الذي اختاره وهو"  كاملةالإن القرآن لغة " القراءة 

آالف سنة )قريش شهاب،  والكتابة تزامحه وتشبهه بعد مخس ، فال قراءةوالئقا

2013 :3) . 

وقد كان القرآن منهاجا حلياة الناس واملسلمني خاصة وأنه يهديهم يف مجيع 

العقيدة والشريعة واألخالق وما أشبه ذلك من األمور اإلنسانية يف النواحي من 

ه صلى فأوجب اهلل برسولاحلياة بوضع املبادئ األساسية املتعلقة هبذه النواحي . 
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ه جيدا هم بأن يهتموا القرآن ويتعلمواهلل عليه وسلم أن يعلم الناس كامال وأمر

جلميع األمور . وبعبارة أخرى أن القرآن أوىل املنهاج (18: 1996)قريش شهاب، 

 . اإلنسانية يف حياته

وسلم باللغة إىل نبينا حممد صلى اهلل عليه من املعلوم أن القرآن قد أنزل 

: قال اهلل تعاىل يف كتابه العظيم .العربية               

  : (. 2)يوسف 

ناسبة لفهم ما دل على أن الطريقة املالئمة واملفمن األية القرآنية السابقة ت 

 . (35: 2013قريش شهاب، علومها )معرفة اللغة العربية والكريم يتضمنه القرآن 

. وتعترب العربية يف أمس الضرورية ن موقف اللغة العربية شيئا خطرياويكو 

ألنه جزء متكامل من القرآن حيث كانت أصوات العربية وألفاظها تقوم بدور هام 

 (. 64: 2011إلسالم )أمحد عزان، يف عملية العبادة يف ا

يغلب على الظن أن مجال اللغة القرآنية ودقتها صعوبة ملن اليتعلم اللغة و 

عمقها وت تعلمها، وقد يكون كذلك ملن مجاله وذوق العربية لفهم نصوص القرآن

 . (337: 2013، )قريش شهاب
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ومعرفة اللغة العربية أوىل الدعامة لفهم مايتضمنه القرآن الكريم ألن فيه أمورا حيتاج 

. فللقرآن الكريم واملعرفة والتشريع وغري ذلكإليها اإلنسان من األمر والنهي 

) أمحد  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وظيفتان تشريعا لإلسالم وصالحا حملمد

 . (139: 2011عزان، 

تقدم لكريم معجزة إسالمية وهو مدافع بأن القرآن ا هالريب فيوإنه مما 

صلى اهلل عليه وسلم ليخرج الناس من املعلومات. وأنزله اهلل إىل رسوله وتطور 

. فالقرآن (1: 2007، ط املستقيم )القطانالظلمات إىل النور ويرشدهم إىل الصرا

ضمنه من الناحية اللغوية أعظم معجزة لنيب حممد صلى اهلل عليه وسلم مما يت

. وأما عاليةويف الناحية اللغوية يشمل القرآن فصاحة وقيما بالغية . ومافيها

. وملا نشأ مجيع طاقات الناساملتضمنة من اآليات القرآنية تغلب عليها الناحية 

 . طول األزمنةوال أحد يزامحه ، فكثري فيه من األشياء الغريبة اليت المثيل له لقرآنا

والقرآن كتاب مقدس أنزل باللغة العربية الفصيحة كما قاله اهلل تعاىل بسيطا 

"  28وظاهرا يف سورة الزمر :            ".  
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. فهذا مدلول على  جبمالية الكالم وقيمه البالغيةمعتربوإن القرآن كتاب  

صحة األسلوب ومناسبة األلفاظ ومعانيها وما أشبه ذلك من ثروات القرآن اليت 

 . القرآن احلقيقية إعجازركيزة . ففي هذه اجلماليات مابأي أشعار االمثيل هل

ز حبوثا شتى. إعجاز القرآن يربوليس من الغريب أن يف احلياة اإلسالمية 

فذلك ينتهز العلماء الفرص لكشف مايف القرآن من الناحية البالغية واألساليب 

 . (448: 1985، )صبحي الصاحلوالبهية اليت تصيغ اجلمل الرشيقة القرآنية الفريدة 

من الوسائل املالئمة ملعرفة إعجاز القرآن على وجه أسلوبه هو علم البالغة 

جبانب العلوم األخرى منها علم النحو وعلم الصرف وعلم األصوات وماأشبه ذلك 

 من العلوم اللغوية . 

تأدية معنى اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة هلا يف هي البالغة ف

ال فيه واألشخاص الذين موطن الذي يقلل النفس أثر خالب مع مالئمة كل كالم

وينقسم علم البالغة إىل . (10: 2007، أمني اجلارم ومصطفىعلي خياطبون )

. (64: 2002)هداية، ثالثة أقسام وهي علم البيان وعلم املعاني وعلم البديع 

يعرف به الوجوه واملزايا اليت تزيد الكالم حسنا علم  ومن العلوم الثالثة السابقة

وطالوة وتكسوه هباء ورونقا بعد مطابقته ملقتضى احلال ووضوح داللته على 
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(. 215 – 217: 2012السيد أمحد اهلامشي، بعلم البديع ) املراد، وهذا يسمى

 كانتوظيفة علم البديع كمحسنات الكالم هلا أقسام معينة يف احملسنات اللفظية ف

. ومن أحد أقسام احملسنات املعنوية هي املقابلة . فاملقابلة أم يف احملسنات املعنوية

 )علي اجلارم ومصطفى ثم يؤتى مبا يقابل ذلك على الرتتيبأن يؤتى مبعنيني أو أكثر 

 . (303: 2007 أمني ،

 ومن أمثلة املقابلة يف األية القرآنية مايلي :

                            

  : ( 7-8) الزلزة . 

تان باملقابلة بني األية نمتضم، فهتان اآليتان األيتني السابقتني إىلإذا تأملنا 

ري املراغي . وقد شرح أمحد مصطفى املراغي يف كتابه التفسانيةاألوىل واألية الث

وىل تشرح أن من عمل صاحلا ولو األ" إن األية قال : حيث (  384: 1993) 

ا ولو كان كان قليال فله جزاء منه ". وأما األية الثانية تشرح أن من عمل سيئ

قليال فله جزاء منه بغري نظر إىل أي شخص من املؤمنني أم من الكافرين. فيجزأ 

وىل مدلولة على األان السابق عرفنا أن األية كل عمل بشيئ معادل به ". ومن البي
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 ون بغري نظر ومباالةنية مدلولة على جزاء يقبله املسيئجزاء يقبله احملسنون واألية الثا

 . أهنم من املؤمنني أم من الكافرين على

ان يف نت متضمانب البالغي أن هاتني األتنياجلويعرف مما سبق حتليله يف 

 ولأليتني السابقتنيأقسام احملسنات املعنوية يف علم البديع.  من، وهذه املقابلة املقابلة

 مقابلة بنوع االثنني باالثنني. 

ومازال كثري من اآليات القرآنية تتضمن القيم البالغية البديعية عن املقابلة 

. وبذلك أرادت فيستلزم البحث عنها فيهابأنواعها املختلفة ومعانيها الرشيقة 

اجلزء الثالثني من الكاتبة أن تبحث عن املقابلة يف اآليات القرآنية وحتددها يف 

 . القرآن الكريم

ن ، وكاد الثلثامل قيما تعلم الناسيشعلما أن القرآن منهاج للمسلمني فالقرآن  

: 2011ميع الناس )عارفني، من اآليات القرآنية مشتملة بالتشجيعات الرتبوية جل

33) . 

جعل القرآن أساسا للرتبية وقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

( حيث إن 3: 1989، رامايوليسإلسالم )اإلسالمية جبانب سنته يف أول نشأة ا

القرآن له وظيفة لتطور احلضارة اإلنسانية ويكون أوىل املنهاج يف املفاهم الرتبوية 
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عبد ) صاحل يف هذا الكون بأمور شتى اجتماعية أو خلقية أو روحية أو مادية 

 .( 33: 1982، العزيز

إن أهداف الرتبية اإلسالمية غرس و تطور القيم الدينية والقيم املعرفية يف  

شخصية األوالد حتى يكون يف نفسه اإلميان والتقوى بقدرته على توسيع وتنمية 

واألهداف من الرتبية اإلسالمية إذن تكامل اإلميان مية. املعلومات يف حياته اليو

يف الدنيا والسعادة  والتقوى باملعلومات يف شخصية اإلنسان لتحقيق رفاهة احلياة

 (.19: 1999، هبياتيونور أيف اآلخرة )

مبصدرها  وثيقا وكانت الطريقة للرتبية اإلسالمية ترتبط بالعلوم الرتبوية 

تضمني الطرق الرتبوية لكريم واألحاديث النبوية . ولذلك علينا أن نكتشف القرآن ا

يف القرآن الكريم واألحاديث النبوية ما يف كتاب اهلل من األساليب اللغوية والكالم 

ومما سبقه من البيان جيتذب الكاتبة أن تبحث (.  100: 1999هبياتي ، و) نور أ

 دقيقا مبوضوع البحث املقدم : 

 ملقابلة يف اجلزء الثالثني من القرآن الكريم "" بديع ا

 (   ية عن املقابلة وتضمينها الرتبوي اإلسالمي) دراسة حتليلية بديع
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 حتقيق البحث  الفصل الثاني :

 ، فتحقيق البحث الذي قررته الكاتبة هي : وفقا خللفية البحث السابقة

 ؟ اجلزء الثالثني يفتتضمن املقابلة القرآنية اليت يات اآل ما هي .1

 ؟ اجلزء الثالثني يفالقرآنية  آلياتأنواع املقابلة يف ا ما هي .2

القرآنية  آلياتاملقابلة يف االتضمني الرتبوي اإلسالمي الذي حتتوي عليه  ما هو .3

 ؟اجلزء الثالثني يف

 أغراض البحث الفصل الثالث : 

 :يليررت الكاتبة أغراض البحث كما طبقا بتحقيق البحث السابق ق

  اجلزء الثالثني يفتتضمن املقابلة القرآنية اليت يات اآلمعرفة  .1

 اجلزء الثالثني يفالقرآنية  آلياتأنواع املقابلة يف امعرفة  .2

القرآنية  آلياتاملقابلة يف االتضمني الرتبوي اإلسالمي الذي حتتوي عليه معرفة  .3

  اجلزء الثالثني يف

 أساس التفكري الفصل الرابع : 

يف اآلية القرآنية من اجلزء الثالثني أحد أقسام العلوم إن البحث عن املقابلة 

وهو علم البالغة. فالبالغة تأدية معنى اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة 
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ال فيه واألشخاص موطن الذي يقفس أثر خالب مع مالئمة كل كالم للهلا يف الن

(. وينقسم علم البالغة 10: 2007أمني ،  ي اجلارم ومصطفىعلالذين خياطبون )

 وهي :  علم البديعإىل ثالثة أقسام وهي علم البيان وعلم املعاني و

يث علم املعاني أصول وقواعد يعرف هبا كيفية مطابقة الكالم ملقتضى احلال حب .1

 (. 31: 2012يكون وفق الغرض الذي سيق له )السيد أمحد اهلامشي، 

إيراد املعنى الواحد بطرق خيتلف بعضها علم البيان أصول وقواعد يعرف هبا  .2

عن بعض يف وضوح الداللة على نفس ذلك املعنى )والبد من اعتبار املطابقة 

 (. 153: 2012ما( )السيد أمحد اهلامشي، ملقتضى احلال دائ

علم يعرف به الوجوه واملزايا اليت تزيد الكالم حسنا وطالوة وتكسوه علم البديع  .3

احلال ووضوح داللته على املراد )السيد أمحد  ه ملقتضىهباء ورونقا بعد مطابقت

 (. 215 – 217: 2012اهلامشي، 

علم البديع. املقابلة يف ويف هذا البحث ترتكز الكاتبة على البحث عن 

بحث عما اليبحث عنه علم املعاني وهذا مؤسس على أن علم يفعلم البديع علم 

علم تعرف به الوجوه واملزايا اليت تكسب الكالم حسنا وقبوال بعد البديع هو 

يوسف )رعاية املطابقة ملقتضى احلال ووضوح داللته، خبلوهلا من التعقيد املعنوي 
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وعلم البديع دراسة املعنى أو اللفظ من حيث (. 237: 2007،  أبو العدو

س اجلمايل عند صياغتها على أحناء خاصة تبهج العقل وتنعش النفس وتثري احل

أو وجوه حتسني الكالم )عيسى اإلنسان ، فهو يدرس مجاليات األداء أو الصياغة ، 

 (.555: 2000علي، 

احملسنات اللفظية واحملسنات املعنوية.  ينقسم علم البديع إىل قسمني

هي اليت يكون التجميل هبا راجعا إىل اللفظ أصال، وإن تبع اللفظية فاحملسنات 

ما احملسنات املعنوية فهي اليت يكون التجميل اللفظ فإنه غري مقصود. وأذلك جتميل 

لكل هبا راجعا إىل املعنى أصال ، وإن تبع ذلك جتميل املعنى فإنه غري مقصود. 

للفظية واحملسنات اقسم من القسمني السابقني أنواع خمتلفة . ومن أنواع احملسنات 

 ( مايلي : 314-281: 2007) املعنوية عند علي اجلارم ومصطفى أمني 

 احملسنات اللفظية  .1

 وهو أن يتشابه اللفظان يف النطق وخيتلفا يف املعنى. اجلناس،  .أ

االقتباس، وهو تضمني النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكريم أو احلديث  .ب

 الشريف من غري داللة على أنه منهما. 

 ج. السجع، توافق الفاصلتني يف احلرف األخري. 
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 احملسنات املعنوية  .2

التورية، وهي أن يذكر املتكلم لفظا مفردا له معنيان، قريب ظاهر غري مراد  .أ

 وبعيد خفي هو املراد.

 . ضده يف الكالمالطباق، وهو اجلمع بني الشيئ و .ب

 ج. املقابلة، وهي أن يؤتى مبعنني أو أكثر ثم يؤتى مبايقابل ذلك على الرتتيب. 

د. حسن التعليل، وهو أن ينكر األديب صراحة أوضمنا علة الشيئ املعروفة، 

 ويأتي بعلة أدبية طريفة تناسب الغرض الذي يقصد إليه. 

تأكيد املدح مبا يشبه الذم يف تأكيد املدح مبا يشبه الذم وعكسه، وهو ه.

وأن يثبت لشيئ  الضربني ومها أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح

أن يستثنى من . و تأكيد الذم مبا يشبه املدح يف الضربني ومها صفة مدح

 صفة مدح منفية صفة ذم وأن ثبت لشيئ صفة ذم. 

إما برتك سؤاله واإلجابة  و.أسلوب احلكيم، وهو تلقى املخاطب بغري مايرتقبه،

 عن سؤال مل يسأله، وإما حبمل كالمه على غري ماكان يقصد. 
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وينتج عن البيان السابق أن املقابلة نوع من أنواع علم البديع وهو علم يبحث 

 عن األسلوب ومييزه على توافقه وتضاده. 

: 1997)منور، يعارض  –يقابل مبعنى عارض  –املقابلة لغة من كلمة قابل 

املقابلة  ( 409: 2007. واصطالحا قال على اجلارم ومصطفى أمني ) (1089

 نني أو أكثر ثم يؤتى مبايقابل ذلك على الرتتيب. هي أن يؤتى مبع

ومما الشك فيه أن لكل آيات قرآنية قيما خاصة متضمنة فيها، وهذا الذي 

جيعل القرآن أوىل املصدر واملرجع جلميع األمور احليوية اليت يواجهها الناس. وللقرآن 

املقابلة ب تامحه. وكذلك كانقيم أدبية عالية بكل ثرواهتا اللغوية وال أحد يز

 املوجودة يف القرآن املعاني السرية يف الرتبية اإلسالمية خاصة. 

واملقابلة املتضمنة يف اآليات القرآنية من اجلزء الثالثني مثال من أمثلة الطريقة 

للرتبية اإلسالمية وهي هتدف إىل حتقيق القيم اإلسالمية املنشودة يف الرتبية معتمدة 

بإعطاء  فالرتبية اإلسالمية هلا وظائف خاصةتدرجة. املعلى التعاليم اإلسالمية 

 (. 65: 2011أحسن طرق هلذه العملية )عارفني ، 

فكري املذكور يف الرسم البيان فمن البيان السابق تقدم الكاتبة أساس الت 

  تي : اآل
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 منافع البحث الفصل اخلامس : 

 من منافع هذا البحث ناحيتان ، ومها : 

اللغة الناحية النظرية ، تتوقع تنائج البحث أن تسهم األفكار العلمية يف جمال  .1

العربية، وتفيد لطلبة شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة سونان غونونج جاتي 

 اإلسالمية احلكومية باندونج خاصة وتفيد اآلخرين. 

نواجلزء الثالث  

 تضمني الرتبية اإلسالمية

  الكريم القرآن

 علم البديع عن املقابلة 

 التفسري البالغي
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الناحية التطبيقية، فإهنا من املتوقع أن توفر املسامهة للباحثني عاما وباحثي  .2

حيث أسلوب املقابلة اللغة يف تطوير اآلداب العلمية باللغة العربية والبالغة من 

يهدف إىل ترقية اإلميان أن القرآن  –حد بعيدإىل –خاصا. وهذا البحث 

معجز خارق ومساعد على فهم ألفاظ السور يف اجلزء الثالثني من القرآن 

 الكريم. 

 البحوث السابقة املناسبة الفصل السادس : 

 صلة منها : الذات  إن هذه الدراسة فيها البحوث 

الرحيمي. كلية الرتبية والتعليم جبامعة سونان غونونج جاتي عبد الرؤوف  .1

. حتت املوضوع : اإلطناب يف اجلزء 2014اإلسالمية احلكومية باندونج. 

اجلزء الثالثني قيمها الرتبوية(.  الثالثني )دراسة حتليلية بالغية عن اإلطناب يف

لثالثني فقد حبث الكاتب عن هذا البحث وحصل على النتائج أن يف اجلزء ا

( مائة وثالث وثالثني 133مظاهر اإلطناب على قدر أربعة وتسعني، وتقع يف )

 آية. 

دية حنيفة الرمحة. كلية اآلداب جبامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية  .2

سورابايا. الطباق واملقابلة يف صورة األعراف. فقد حبثت الكاتبة عن هذا 
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آية  32باق يف سورة األعراف البحث وحصل على نتائجه منها أن عدد الط

، 87، 86، 81، 62، 45، 44، 39، 38، 32، 31، 28، 17وهو يف أية 

95 ،96 ،99 ،102 ،124 ،137 ،141 ،156 ،158 ،163 ،167 ،173 ،

. وأما املقابلة يف سورة 195، 189، 188، 187، 186، 185، 179، 178

 .157، 146، 135، 134، 131، 129، 127آيات فهي يف أية  7األعراف 

فهد عبد الصمد. كلية الرتبية والتعليم جبامعة سونان غونونج جاتي اإلسالمية  .3

. حتت املوضوع : االقتباس يف ديوان أبي العتاهية 2014احلكومية باندونج. 

)دراسة حتليلية بالغية عن االقتباس يف حكم أبي العتاهية وقيمها يف الرتبية 

منها أن  نتائجه لبحث وحصل علىاخللقية(. فقد حبث الكاتب عن هذا ا

شعرا واحلكم اليت تتضمن القرآن  56هي  عدد االقتباس يف ديوان أبي العتاهية

شعرا. أما نوع  14شعرا، واحلكم اليت تتضمن األحاديث هي  42هي 

 ينقل االقتباس يف أشعار أبي العتاهية فهي االقتباس ثابت املعنى وهو مامل

 املقتبس عن معناه األصلي.


