
 
 

1 
 

 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحثالفصل االول : 

م, هتطور اللغة العربية وفصاحتها المتكن أن ختلع من بداية سرية العرب وجاهليت
فنحن :1كماله, كما قال الشوقي  طرفبل يف تلك العصر اجلاهلي تصل اللغة العربية 

النصل إىل العصر اجلاهلي الذي نتحدث عنه حىت جند الفصحى قد تكاملت 
وتكامل معها خطها, وأخذت تغزو العربية اجلنوبية, وتنتصر عليها انتصارات ختتلف 
قربا وبعدا, فهي يف اجلهات القريبة منها تكتسحها اكتساحا, وهي يف اجلهات 

يف  دورأن العصر اجلاهلي أيضا هلا , إىل ذالكا خيتلف قوة وضعفا.البعيدة تؤثر تأثري 
كان العرب يف : 2حفظ فصاحة اللغة, كما قال صاحب هتذيب شرح ابن عقيل

جاهليتهم يقيمون يف شبه اجلزيرة العربية الخيتلطون بغريهم من األجانب إال ملاما.. 
عن اللحن  وقد أدى ذلك إىل فصاحة هلجاهتم..وقوة بياهنم وابتعادهم

فِبعلو أمهية شؤون اجلاهي يف األدب إىل أن صارت مهارة الشعر .والتحريف
 .3واخلطاب أحد أعلى وأدىن مرتبة القبيلة يف جزيرة العرب
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, بأن بداية تأليف املعادم والقواعد اليت تسمى علوم العربية 4عند رأي اإلمام الغاليني
 حدثت بعد اختالطهم مع األعاجم.

 بعثهم اهلل النيب بلغة قومهم كقوله تعاىل: َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالا هم قوم 
َ هَلُْم فَ ُيِضلُّ اللاُه َمْن َيَشاُء َويَ ْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَِْكيُم  بِِلَسانِ  قَ ْوِمِه لِيُبَ نين

له تعلى يف سورة كقو   5. وهم قوم يذكرهم اهلل يف القرآن بقوم أمي(4)إبراهيم:
يننَي َرُسوالا ُهَو الاِذي بَ َعَث يِف األُ اجلمعة: ) يِهْم َويُ َعلنُمُهُم  من ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويُ زَكن ُهْم يَ ت ْ ِمن ْ

( يعين قوما -2اجلمعة:-ٍل ُمِبنٍي اْلِكَتاَب َواْلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضالَ 
الكتابة كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: "إنا أمة أمية اليستطيعون القراءة و 

ولكن بسبب تلك صفة األمي هلم مزية يف  .-متفق عليه-تب والحنسب..."النك
يف –:ومن شأن األمي 6حفظ اللغة والشعر كما قال األستاذ حممد علي الصابوين

كانت األمة أن يعتمد على حافظته وذاكرته, ألنه اليقرأ واليكتب, ولقد   -العادة
العربية على عهد نزول القرآن, تتمتع خبصائص العروبة الكاملة, اليت فيها قوة 
الذاكرة, وسرعة اْلفظ, وسيالن األذهان, زكان العريب حيفظ مئات اآلالف من 
األشعار ويعرف األحساب واألنساب, فيستظهرها عن ظهر قلب, ويعرف التواريخ 

سب والنسب, أو من ال حيفظ )املعالقات وقّل أن جتد منهم من ال يعّد لك اجل
الشعر( على كثرة أشعارها, وصعوبة حفظها. بل قال الدكتور حممد عجاز 

: كثريا من الشعراء كانوا يفخرون حبفظهم وقوة ذاكرهتم, بل إن بعضهم  7اخلاطب
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كان خيفي على الناس معرفته بالكتابة وخيشى أن يكشف أحد أمره, واذا ما كشف 
 ل: )اكتم علي فإنه عندنا عيب( امر احدهم قا

اليبعث اهلل نبيا بلغة قومه فقط, بل كتابه دستورا ألمته نزله اهلل بلغة نبيهم  
هو كالم اهلل املعجز,  8ولغة أمتهم.القرآن كما شرحه األستاذ حممد علي الصابوين

املنزل على خامت النبيني واملرسلني, بواسطة جربيل عليه السالم, املكتوب يف 
املصاحف, .....بالتواتر, املتعبد بتلواته, املبدوؤ بسورة الفاحتة, املختوم بسورة 

 الناس. 

)(  حمفاللغة اليت استعملها اهلل يف القرآن هي اللغة العربية كقوله تعاىل:  
. لقد قال (3-1الزخرف:) تَ ْعِقُلونَ  َلَعلاُكمْ  َعَربِيًّا قُ ْرَآناا َجَعْلَناهُ  ِإناا)(  اْلُمِبنيِ  َواْلِكَتابِ 

وجوه املعاين  عاين يف القرآن توافق: فألفاظ القرآن عربية, ووجوه امل2فيه مناع القطان
ء, أهي من لغات عند العرب, وإذا كانت هناك ألفاظ قليلة ختتلف فيها أنظار العلما

أخرى وعربت, أم هي عربية حبتة ولكنها مما تواردت عليها اللغات؟ فإن هذا الخيرج 
  القرآن عن أن يكون عربيا. 

سوى اآلية الفوقية حجة بأن القرآن عريب, ففي اْلديث رواه اإلمام البخاري  
رآن هي لغة مصرح أيضا من أن لغة القرآن هي عربية بل قّرر بأن العربية كانت يف الق

 قريش كما يف اْلديث التايل:

                                                           

 .140ص:.1282ومصطلحه, دار الفكر بريوت, سنة املطبوعة  الدكتور حممد عجاز اخلطيب, أصول اْلديث علومه 8 
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 بلسان عربيا، قرآنا والعرب، قريش بلسان القرآن نزل: اهلل رمحه البخاري، قال
 مالك بن أنس أخربين: الزهري عن شعيب حدثنا اليمان، أبو حدثنا مبني، عريب

 وعبد الزبري بن اهلل وعبد العاص بن وسعيد ثابت بن زيد عفان بن عثمان فأمر: قال
 أنتم اختلفتم إذا: هلم وقال املصاحف، يف ينسخوها أن هشام بن اْلارث بن الرمحن

 بلساهنم، نزل القرآن فإن قريش، بلسان فاكتبوها القرآن، عربية من عربية يف وزيد
 -رواه البخاري -ففعلوا

اصطفت عربية القريش عربية القرآن ألن هلا خصائص اليت التستوي بعربية 
كانت  :10العرب, ألن عربية قريش كما قال أبو نصح الفرايب استخدمت يف جزيرة

قريش أجود العرب انتقادا لألفصح من األلفاظ, وأسهلها على اللسان عند النطق, 
وأحسنها مسموعا وإبانة عّما يف النفس. والذين عنهم نُقلت اللغة العربية, وهبم 

هم: قيس, ومتيم, وأسد, اقُتدي, وعنهم ُأخذ اللسان العريب من بني قبائل العرب 
فإن هؤالء هم الذين عنهم أكثر ما ُأخذ ومعظمه, وعليهم اُّتكل يف الغريب, ويف 
اإلعراب, والتصريف. مث هذيل, وبعض كنانة, وبعض الطائيني, ومل يؤخذ عن غريهم 
من سائر قبائلهم...مث اإلعتماد على ما رواه الثقات عنهم باألسانيد املعتربة من 

م, وقد ُدّونت دواوين عن العرب العرباء كثرية مشهورة, كديوان امرئ نثرهم ونظمه
 القيس, والطنرِماح, وزهري, وجرير, والفرزدق, وغريهم.

                                                           

 .710ه(,اإلقرتاح يف علم أصول النحو, دار املعرفة اجلامعة,صفحة 211جالل الدين السيوطي ) 11 
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الشعر عند العرب والسياما شعر القريش هلا قيمة عليا يف مبنزلته شاهدا للغة  
وثق : وأعين به ما ثبت يف كالم من يُ 11العربية كما قال السيوطي يف اإلقرتاح

بفصاحته, فشمل كالم اهلل تعاىل, وهو القرآن, وكالم نبيه صلى اهلل عليه وسلم, 
ولادين, 

ُ
وكالم العرب, قبل بعثته, ويف زمنه, وبعده, إىل أن فسدت األلسنة بكثرة امل

 نظما ونثرا, عن مسلم أو كافر. فهذه ثالثة أنواع, ال بد يف كل منها من الثبوت.

هو ثالثة أنواع تتفرع إىل مخسة  12أنواع عند احملققتنبيه: يقصد هنا بثالثة 
مصادر أساسية, هي مصادر السماع, أو النقل, وهي: القرآن الكرمي, والقراءات 
القرآنية, واْلديث الشريف, والنثر يف ضوء حيز زماين ومكاين معني, والشعر خالل 

 فرتة زمنية معينة.

ءئء القرآن, كما روي من الشعر قد صار عمدة العلم األصح من غريه قبل جم 
هنب سريين قال: قال عمر بن اخلطاب: كان الشعر علم قوم, وليس العلم أصح من 

ولكن وجود الشعر حجة يف العلم اليسري تاّما, ألن العرب حني جمءئء  13الشعر.
اإلسالم مشغولون بدعوة اإلسالم وانتشاره فالعناية للشعر كانت توقفا كما قال 

الم, فتشاغلت عنه العرب باجلهاد, وغزو فارس, والروم, : فجاء اإلس14السيوطي
وهلت عن الشعر وروايته, فلما كثر اإلسالم, وجاءت الفتوح, واطمأنت العرب يف 
األمصار, راجعوا رواية الشعر, فلم يؤولوا إىل ديوان مدوان, وال كتاب مكتوب, 

أقل ذلك, وألفوا ذالك, وقد هلك من العرب من هلك باملوت والقتل, فحفظوا 
                                                           

 .71المصدر السابق,ص: 11 
 .122-121اشية,ص: ح12

 .121بق,ص:املصدر السا 13 

 .123السابق:املصدر  11 



6 
 

 
 

وذهب عنهم كثريه. مث روى بسنده عن أيب عمرو بن العالء, قال: ما انتهى إليكم 
مما قالت العرب إال أقله, ولو جاءكم وافرا جلاءكم علم وشعر كثري. وعن مجاد الراوية 

, مث دفنها -وهي الراريس–قال: "أمر النعمان, فُنسخت له أشعار العرب يف الطنوح 
كان املختار بن أيب عبيدة قيل له: إن حتت القصر كنزا,   يف قصر األبيض, فلما

 فاحتقره, فأخرج تلك األشعار. فمن مث أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة.

ولو كان هناك متساوية بني القرآن والشعر اجلاهل يف اللغة, فطبعا هناك فرق  
الزمان ألمة  و خصائص بني أحد منهما, والسيما القرآن الذي هو معجزة على مر

: وقد عرف باخلرب املتواتر أن القرآن 15حممد صلى اهلل عليه وسلم. قال اهلامشي
الكرمي نزل يف أرقى العصور فصاحة, وأمجلها بالغة. ولكنه سد السبل أمام العرب 
عندما صاح عليهم صيحة اْلق فوجفت قلوهبم وخرصت شقاشقهم مع طول 

 يز الكلمة العليا(.التحدي وشد النكري )وحّقت للكتاب العز 

ليس للقرآن ُجودة البالغة أحسن من الشعر اجلاهلي كما تقدم يف قول  
َوِإْن ُكْنُتْم يِف رَْيٍب مماا نَ زاْلَنا  اهلامشي فقط, بل القرآن يتحدى عليهم كقوله تعاىل:

وِن اللاِه ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي )( َعَلى َعْبِدنَا فَْأتُوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن دُ 
ْت لِْلَكاِفرِ  يَن فَِإْن ملَْ تَ ْفَعُلوا َوَلْن تَ ْفَعُلوا فَات اُقوا النااَر الايِت َوُقوُدَها النااُس َواْلَِْجارَُة أُِعدا

 .(24-23البقرة:)
 التالية:العالقة بني القرآن والشعر اجلاهلي عند اجلاهلي كما صرح يف اآلية  

َبْل قَاُلوا َأْضَغاُث َأْحاَلٍم َبِل افْ تَ َراُه َبْل ُهَو َشاِعٌر فَ ْلَيْأتَِنا بِآيٍَة َكَما أُْرِسَل اأْلَواُلوَن  
: قوله "بل هو شاعر" أي بل حممد شاعر وما أتى به 16. قال الصابوين(5األنبياء:)

                                                           
 .26الهاشمي,كما سبق,ص: 11 

 .234,ص:2ج:,املطبوعة األولية.2002القاهرة:-حممد علي الصابوين,صفوة التفاسر,دار الصابوين 16 
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ى عنهم هذه األقوال شعر خييل للسامع أنه كالم رائع جميد, قال يف التسهيل: حك
 الكثرية ليظهر اضطراب أمرهم وبطالن أقواهلم فهم متحريون اليستقرون على شىء.

َويَ ُقوُلوَن أَئِناا لََتارُِكو آهِلَِتَنا ويف األية األخرى قال اجلاهلي عن القرآن كقوله: 
َصلاى اللاُه َعَلْيِه  يَ ْعُنوَن َرُسوَل اللاهِ : 17. قال ابن كثري(36الصافات:ِلَشاِعٍر جَمُْنوٍن )

: قال أبو حيان: مجع املشركون بني إنكار الوحدانية, 18. قال الصابوين؟!َوَسلامَ 
وإنكار الرسالة, مث خلطوا يف كالمهم بقوهلم "شاعر جمنون" فإن الشاعر عنده من 

الفهم واْلذق ما ينظم به املعاين الغريبة, ويصوغها يف قالب األلفاظ البديعة, ومن  
   جمنونا اليصل إىل شيء من ذلك, فكالمهم ختليط وهذيان. كان

وي يف رواية عن زعم اجلاهلي بأن القرآن شعر والنيب الذي جاء به وقد ر  
يح، عن  شاعر كما قد روى ابن كثري: قال حممد بن إسحاق، عن عبد اهلل بن أيب جنَِ

ر النيب صلى اهلل جماهد، عن ابن عباس: إن قريشا ملا اجتمعوا يف دار الندوة يف أم
عليه وسلم قال قائل منهم: احتبسوه يف وثاق، مث تربصوا به ريب املنون حىت يهلك، 
كما هلك من هلك قبله من الشعراء: زهري والنابغة، إمنا هو كأحدهم. فأنزل اهلل يف 

إلبن  ذلك من قوهلم: } أَْم يَ ُقوُلوَن َشاِعٌر نَ تَ َرباُص بِِه رَْيَب اْلَمُنوِن { )التفسري 
 12( .7/436كثري:

فبإدعاء ما تقدما, يقصد الكاتب لبحث دقيق عن املقارنة يف البالغة بني  
القرآن والشعر اجلاهلي الذي حيتمل فيه اللغة صارت لغة القرآن, وخصائص البالغة 
بني كل منهما برتكيز البحث على سورة البقارة والشعر اجلاهلي لزهري بن أيب سلمى 

باإلستعارة اليت هي مادة من مواد البيان يف علم البالغة كي يرتكز يف املواد اخلاصة 
البحث و يتوجه, لذلك موضوع البحث الذي سنقوم به باإلستقراء يف هذه 

                                                           
 .12,ص:7, بريوت.ج:2005ابن كثري, تفسري القرآن العظيم, سنة املطبوعة  17

 .22,ص:3تفسري الصابوين,كما سبق,ج: 18 

, وعن 436ظ7. أنظر: تفسري ابن كثري:447,ص:2,ج:2007بريوت:-باري شرح صحيح خباري,دار الفكرابن حجر العثقالين,فتح ال 19 
 شرح اسم الشاعر وجد يف لفظ اْلديث تفسري ابن كثري.
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األطروحة هو "اإلستعارة يف القرآن والشعر اجلاهلي )دراسة مقارنة عن بالغة القرآن 
دا يف تعليم البالغة(. يرجى يف سورة البقرة والشعر اجلاهلي لزهري بن أيب سلمى شاه

من هبذا املوضوع اكتسب الباحث العلم واملعرفة عن مزية البالغة ضمن الشعر 
اجلاهلي يف العصر اجلاهلي يصري اللغة وبالغة القرآن, وخصائص القرآن يطابق 
األسلوب و الثقافة اللغوية يف العرب, كي تكون عمدة ومنوذية يف تعليم البالغة 

واهد متحدةا بني اآلية القرآنية والشعر اجلاهلي لُيحّث طالب البالغة لفهم القرآن بش
أشد حتثيث يف مدارسة علمه حبا للقرآن و قائما باستعمال الشعر لتتعمق حمبة اللغة 

 العربية يف نفسه.
 حتقيق البحثالفصل الثاين : 

بناء على ما تقدم يف خلفية البحث, فحدد الباحث هذا البحث يف الشعر 
 اجلاهلي الذي كان عالقة ببالغة القرآن مركزا يف األشعار لزهري بن أيب سلمى

واآليات القرآنية يف سورة البقرة املتعلقتان باإلستعارة يف علم البالغة. مث خّلص 
 الباحث املسائل يف هذا البحث ما يلي:

 كيف كانت اإلستعارة يف سورة البقرة؟ .1
 لزهري بن أيب سلمى؟ كيف كانت اإلستعارة يف الشعر اجلاهلي .2

كيف املقارنة بني إستعارة القرآن يف سورة البقرة و الشعر اجلاهلي  .3
 لزهري بن أيب سلمى؟

على مدى اآليات القرآنية والشعر اجلاهلي مستخدمتان شاهدتني  .4
 يف تعليم البالغة؟

 أغراض البحث وفوائدهالفصل الثالث : 
 أغراض البحث. ۱

 البحث هو:أما األغراض الطلوبة من هذا 
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 أ. ملعرفة كيف كانت اإلستعارة يف سورة البقرة.
ب. ملعرفة كيف كانت اإلستعارة يف الشعر اجلاهلي لزهري بن أيب 

 سلمى.
 ت. ملعرفة املقارنة بني بالغة القرآن والشعر اجلاهلي.

ث. ملعرفة مدى تطبيق اآليات القرآنية والشعر اجلاهلي شاهدا يف تعليم 
 ادة اإلستعارة.البالغة خاصة عند م

 فوائد البحث .۲
 ففوائد مطلوبة من هذا البحث منها:

إعالنا وإعالما للعامة بأن اجلاهلية ليست جهال يف جهة العلم والثقافة  .أ
والسياما متعلق باللغة, ولكن اجلاهلية هي اجلهل يف الدين بسبب 

 عنادهم وعدوهلم عن سبيل اْلق.
يف العصر اجلاهلي أعلى جودة فصاحة إخبارا لقوم املسلمني بأن البالغة ب. 

اللغة اليت مل توجد قط يف تاريخ البالغة, بل أشعارهم صارت مرجعة 
 تعليم اللغة واألدب العريب بعد اليوم.

إعالما لقوم املسلمني خاصة والناس عامة, بأنه إذا عجز العرب اجلاهلي ت. 
, فالسياما املسمى بأرقى فصاحة اللغة أن يأتوا مبثل ما جاء يف القرآن

الناس بعدهم بل الناس يف هذا العصر الذي كثر عليهم فسد اللغة إىل أن 
تنقسم هذا اللغة قسمني, فصحى وعامية, ولو كان يف األصل مطرد هذا 

 التحدي إىل الناس يف آخر الزمان.
ث. حثّا على املتعلم وطالب اللغة العربية السياما علم البالغة, بأن القرآن ال 

بحث و جيذب دائما يف تعليمه بل فيه قيمة العبادة عند يبلي أن يُ 
مدارسته جبانب زيادة غىن يف فكرة علم اللغة وعلم البالغة. آخريا يُرجى 
من املعلم و الطالب يف علم اللغة العربية كثرة توجيه حبث القرآن من 
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األشعار اليت تنفع حّد اللغة فقط دون قيم اإلسالمية واآلخرة كما الجيد 
ا إال يف القرآن بينما فيه قيم اللغة واآلخرة مجيعا, لكن لزوم عنهم

استعمال الشعر شاهدا يف اللغة العربية كي يشَحذ حب اللغة العربية 
 وحاد ذوق لغتهم.

 اإلطار النظري للبحثالفصل الرابع : 
قبل أن نشرح اإلطار النظري للبحث و إسرتاتيجية التقريب املستعملة يف 

اإلستعارة يف القرآن والشعر لكاتب يشرح موضوع البحث: هذا البحث, شرع ا
)دراسة تقابلية لبالغة القرآن من سورة البقرة والشعر اجلاهلي لزهري ابن اجلاهلي

 . ايب سلمى شاهدا لدراسة البالغة(
: البالغة يف اللغة الوصول واإلنتهاء, يقال: بلغ فالن مراده 20قال اهلامشي 

, ومبلغ الشيء منتهاه. -إذا انتهى إليها–, وبلغ الركب املدينة -إذا وصل إليه–
وتقع يف اإلصطالح وصفا للكالم واملتكلم فقط دون الكلمة لعدم السماع. 
البالغة يف الكالم مطابقته ملا يقتضيه حال اخلطاب مع فصاحة ألفاظه مفردها 

صاحبها هبا على تأليف   . بالغة املتكلم هي ملكة يف النفس يقتدر21ومركبها
قال  22كالم بليغ مطابق ملقتضى اْلال مع فصاحته يف أي معىن قصده.

: والبالغة علم له قواعده, وفن له أصوله وأدواته, كما لكل 23اخلطيب القزويين
علم وفن. وهو ينقسم إىل ثالثة أركان أساسية: علم املعاين, وعلم البيان, وعلم 

يعرف به أحوال اللفظ العريب اليت هبا يطابق  البديع. فعلم املعاين هو علم
مقتضى اْلال, مع وفائه بغرض بالغي يُفهم ضمنا من السياق, وما حييط به 
                                                           

 .25,ص:2014السيد اهلامشي, جواهر البالغة,دار الكتب العلمية:بريوت, 21 

 26-25املصدر السابق:21 

 27املصدر السابق:22 

ين والبيان املعا (, اإليضاح يف علوم البالغة732اخلزويين جالل الدين بن حممد بن عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن حممد )املتوىف اخلطيب  23 
 .4,ص:2010والبديع,دار الكتب العلمية:لبنان,
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من القرائن, أو هو علم يبحث يف اجلملة حبيث تأيت معرّبة عن املعىن املقصود. 
وعلم البيان هو علم يبحث يف الطرق املختلفة للتعبري عن املعىن الواحد. وعلم 
البديع هو علم يبحث يف طرق حتسني الكالم, وتزيني األلفاظ واملعاين بألوان 
بديعة من اجلمال اللفظي أو املعنوي, ومسي بديعا ألنه مل يكن معروفا قبل 

 وضعه.
اإلستعارة يف اللغة من قوهلم, استعار املال إذا طلبه عارية. ويف اصطالح  

له لعالقة املشاهبة بني املعىن  البيانيني هي استعمال اللفظ يف غري ما وضع
املنقول عنه واملعىن املستعمل فيه, مع قارنة صارفة عن إرادة املعىن األصلي. 
واإلستعارة ليست إال تشبيها خمتصرا, لكنها أبلغ منه كقولك "رأيُت أسدا يف 
املدرسة". فأصل هذه اإلستعارة "رأيت رجال شجاعا كاألسد يف املدرسة" 

ال" زاألداة "الكاف" ووجه التشبيه "الشجاعة" وأْلقته فحذفت املشبه "رج
بقرينة "املدرسة" لتدل على أنك تريد باألسد شجاعا. وأركان اإلستعارة ثالثة: 
مستعار منه وهو املشبة به, ومستعار له وهو املشبة ويقال هلما الطرفان, 

ية, . وتكون اإلستعارة ثالثة: تصرحيية, ومكن24ومستعار وهو اللفظ املنقول
ولو كان كذالك, هذا البحث مركز يف إستعارة اللفظ, لذالك املادة  25وختييلية.

املتعمقة هي إستعارة تصرحيية أو مصرحة و إستعارة مكنية, بلزوم توسع البحث 
حىت مادة اإلستعارة تبعية وأصليةو مث اإلستعارة مرشحة, ومدردة, ومطلقة كما  

 لبالغة.كتب كل من هذه املادة يف كثري من كتب ا

                                                           

 183اهلامشي,كما قد سبق ص: 21 

 .185املصدر السابق:21 
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هو كالم اهلل املعجز, املنزل  26القرآن كما شرحه حممد علي الصابوين 
على خامت النبيني واملرسلني, بواسطة األمني جربيل عليه السالم, املكتوب يف 
املصاحف, املنقول إلينا بالتواتر, املتعبد بتالوته, املبدوء بسورة الفاحتة, املختتم 

بأن بداية البالغة فنا مستقال  27دكتور د هدايةبيورة الناس. عند رأي األستاذ ال
يف العلم حمثوث بوجود القرآن معجزةا, كذلك تطور الدراسة التايل مطلوب 
خمصوص للتذوق بإعجاز بالغة القرآن. املوضوع أو املادة يف البالغة هو نص 
بالغي أو نص أديب,مضمون فيه القرآن الذي يف تارخيه حتثيثا و مصدرا لتوّلد 

 البالغة, مث جعل العلماء دفعة واحدة ميدان حبث البالغة. وتطور
وأما تعريف العصر اجلاهلي, لقد قال الشوقي يف كتابه "العصر  

بأن العصر اجلاهلي عند هذه الفرتة احملدودة  أي عند مائة ومخسني  28اجلاهلي"
ن عاما قبل اإلسالم, وما وراء ذلك ميكن تسميته باجلاهلية األوىل, وهو خيرج ع

هذا العصر الذي ورثنا عنه الشعر اْلاهلي واللغة اجلاهلية, والذي تكامل فيه 
نشوء اخلط العريب وتشكله تشكال تاما كما قدمنا يف غري هذا املوضع. فذلك 
العصر املتميز الواضح يف تاريخ العرب الشماليني هو العصر اجلاهلي. وينبغي أن 

ا العصر ليست مشتقة من اجلهل نعرف أن كلمة اجلاهلية اليت أطلقت على هذ
الذي هو ضد العلم ونقيضه, إمنا هي مشتقة من اجلهل منعىن السفه والغضب 
والنزق, فهي تقابل كلمة اإلسالم اليت تدل على اخلضوع والطاعة هلل جل وعز 

 وما يطوى فيها من سلوك خلقي كرمي. 

                                                           

 .7ار الفكر:بريوت,ص:حممد علي الصابوين,التبيان يف علوم القرآن,د 26 

 .2األستاذ.الدكتور.د هداية,كما سبق,ص: 27 
28  
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علم. تعريف الشعر هو مجع أشعار أي الكالم املقفى, بيت الشعر, ال 
الشعور اإلحساس, العاطفة, اإلدراك, قابلية التأثري أي سهولة العاطفة, شعور 

. قال 22داخلي أي اإلدراك واإلنصاف, دقة الشعور أي لطيف العاطفة
: فالشعر يف األصل اسم للعلم الدقيق يف قوهلم ليت شعري وصار يف 30الراغب

ى من الكالم, والشاعر لل مختص بصناعته, وقوله التعارف امسا للموزون املقفا
, وقوله: -5األنبياء:-تعاىل جكاية عن الكفار: "َبِل افْ رَتىُه َبْل ُهَو َشاِعٌر"

. وكثري من -30الطور:-, "َشاِعٌر نَ تَ رَباُص بِِه".-36الصافات:-"ِلَشاِعٍر جَمْنُ ْوٍن"
اء املفسرين محلوه على أهنم رموه بكونه آتيا بشعر منظوم ُمَقّفى حىت تأولوا ما ج

اٍن َكاجلََْواِب َوُقُدْوٍر  يف القرآن من كل لفظ يشبه املوزون من حنو: "َوِجفا
"  .-1املسد:-رَاِسَيٍت", وقوله: "تَ باْت َيَدا َأيب هَلٍَب َوَتبا

شاهد أو شواهد هو كلم ملن يوثق بعربيتهم يؤتى به اثباتا لقاعدة من  
لغة العربية السياما البالغة . املصادر صارت شاهدة يف ال31قواعد النحو وغريها

: يف السماع, وأعين به ما ثبت يف يف كالم 32هي كما قال السيوطي يف اإلقرتاح
من يوثق بفصاحته, فشمل كالم اهلل تعاىل, وهو القرآن, وكالم نبيه صلى اهلل 
عليه وسلم, وكالم العرب, قبل بعثته, ويف زمنه, وبعده, إىل أن فسدت األلسنة 

ين, نظما ونثرا, عن مسلم أو كافر. هذه هي الثالثة جيب كل واحد بكثرة املولاد
 منها الثبوت.  

                                                           
 .725-724,املطبوعة الربع عشر,ص:1227سورابايا:-أندونيسي الشامل,فوستاكا فروغريسيف-أمحد ورصان منور,القاموس املنور عريب 29

 .127,ص:2010بريوت:-الفكرالعالمة الراغب األصفهاين,معجم مفردات أللفاظ القرآن,دار  31 
 .406,املطبوعة الثانية واألربعون,ص:2010بريوت:-املنجد يف اللغة واألعالم, دار املشرق31 
 .74م,ص: 2006جالل الدين السيوطي, اإلقرتاح يف علم أصول النحو,دار املعرفة اجلامعة, 32 
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: يقصد بثالثة أنواع اليت صارت شاهدة يف اللغة العربية عند احملقق هو 33تنبيه
ثالثة أنواع تتفرع إىل مخسة مصادر أساسية, هي مصادر السماع, أو النقل, 

واْلديث الشريف, والنثر يف ضوء حيز وهي: القرآن الكرمي, والقراءات القرآنية, 
 زماين ومكاين معني, والشعر خالل فرتة زمنية معينة.

عن ابن سريين قال: قال عمر بن اخلطاب: "كان الشعر علم قوم, ومل  
". مث اإلعتماد على ما رواه الثقات عنهم باألسانيد 34يكن هلم علم أصح منه

نت دواوي ن عن العرب العرباء كثرية مشهورة,  املعتربة من نثرهم ونظمهم, وقد دون
 35كديوان امرئ القيس, والطنرماح, وزهري, وجرير, والفرزدق, وغريهم.

, من مزينة 36زهري بن أيب سلمى  زينن
ُ

, واسم أيب سلمى ربيعة بن رياح امل
مضر, وكان زهري جاهليا مل يدرك اإلسالم, وأدركه ابناه كعب وجبري. وزهري أحد 

بعة, وهم امرؤ القيس, والنابغة, وزهري, واألعمش, مث هو فحول اجلاهلية األر 
أعفهم قوال, وأكثرهم هتذيبا لشعره. ويظهر أن ربيعة مل يعش طويال يف عشرية 
أخواله, ويقول الرواة إن امرأته تزوجت من بعده أوس بن حجر الشاعر التميمي 

كفله هو   املشهور. وهنا يلمع يف حياة زهري اسم خاله بشامة بن الغدير, فقد
  37وإخوته, ونعرف منهم سلمى كما نعرف أخرى تسمى اخلنساء.

, فقد كان أبوه شاعرا, وكذلك  38وحياة زهري من الوجهة األدبية طريفة 
كان خاله كما قدمنا, وأختاه سلمى واخلنساء, وورث عنه الشعر ابناه كعب 

                                                           

 .75ْلواشي لإلقرتاح,ص: 33 

 .121املصدر السابق: 31 

 810املصدر السابق:31 

 .107.املصدر السابق: 36 

 .300شوق ضيف,كما سبق: 37 

 .203املصدر السابق:  38 
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وكان  وجبري, واستمر الشعر يف بيته أجياال, فقد كان عقبة بن كعب شاعرا,
 العوام ابن عقبة شاعرا أيضا ويقولون إنه رجل عن البادية وأقام يف البصرة.

اتصل الشعر يف بيته اتصاال مل يعرف لشاعر  32فنحن بإزاء شاعر 
جاهلي ممن عاصروه, وليس هذا فحسب, فإنه عاش للشعر يعلمه ابناه جبري 
وكعب من جهة, وأناسا آخرين من غري بيته أشهرهم اْلطيئة, فهو تلميذه 
وخرجيه. ويف أخباره مع ابنه كعب ما يدل على الطريقة اليت كان خيرج هبا 

نهم شعره ويروونه عنه, وما يزالون يلتقنونه, حىت تنطبع الشعراء, فقد كان  يلقن
يف أنفسهم طريقة نظم الشعر وصوغه, وهو يف أثناء ذلك ميتحن قدرهتم, مبا 
يلقى عليهم من أبيات يطلب إليهم أي جييزوها, بنظم بيت على غرار البيت 

عض الذي ينشده يف الوزن والقافية. ويظهر أنه عمر طويال, إذ يقال يف ب
الروايات إنه أدرك اإلسالم وله مائة سنة ومل يسلم, ولكن إدراكه اإلسالم غري 
صحيح, إمنا الصحيح أنه مات قبيل اإلسالم مبدة قليلة, والذي أدرك اإلسالم 
حقا ابناه جبري وكعب, وقد أسلما وحسن إسالمهما. ولكعب قصيدة معروفة يف 

 40مشهورة.مديح الرسول صلى اهلل عليه وسلم, وهي ذائعة 
األستاذ الدكتور د هداية   أما القرآن شاهدا لعلم اللغة العربية, فقد قال 

: النصوص العريب الذي جعلت شاهدة )النموذج والدليل( يف املواد 41املاجيستري
الدراسية مل تأخذ من صناعة فنية لفحول العرب اجلاهلي أو الصدر اإلسالم, 

 اآليات القرآنية بسبب اآلتية: لكن من كالم البديع )كالم اهلل(, يعين

                                                           

 .204املصدر السابق:  39 

 .204املصدر السابق:  11 
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تولد البالغة فنا مستقال حمثوث بوجود القرآن معجزة, كذلك تطور البحث . 1
 التايل موجه خاصة للتذوق يف اعجاز بالغة القرآن.

الشواهد لفحول العرب غري مفهوم ميسر لطالب العلم اإلبتدائي, غري . 2
ستطيع أن يرجعوا يف مرحلة اآليات القرآنية ولو فيه جزأ يصعب أن يفهموه, ي

 أولية إىل القرآن وترمجته يف اللغة األندونيسية.

الشواهد لفحول العرب القدمي كثرية منها اليوم بذهاب قيمة فنية وأدبية . 3
بسبب تطور ثقافة اإلنسان على مر الزمان, وقيمة فنية ومجال القرآن هي 

 معلوم دينامي وأبدي.

بتالوته تكفي وجود اهلمة بنفسه لطالب العلم يف تعلم قراءة القرآن املتعبدة . 4
 بالغة القرآن.

هكذا هذا الكتاب )البالغة للجميع والشواهد من كالم البديع( يستعمل 
التقريب القرآين, بقدر اإلمكان جتنب التعريف واخلصائص الددقيقة, حىت 

ول حيصل أن يتعلمه الطالب اإلبتدائي أصال, وصار افتتاح األول إىل حص
تذوق البالغة و إعتبار قرآين الذي يستطيع أن ينشأ املوقف وآدب اجملتمع 

 األحلم و السماحة واإلستواء والعدول يف كالم يومي.

قرن : القاف والراء والنون أصالن صحيحان, احدمها يدل على مجع شيءئ اىل 
 شيء.
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: اْلبل  فاالول : قارنت بني شيئني, والقران : اْلبل يقرن به شيئان, والقران
 42ايضا.

 43قارن : الشيء بالشيء : قاسه به ووازنه

قارنه الشيء بالشيء : وازنه به. قارنه بني الشيئني أو االشياء: وازن بينها, قهو 
  44مقارن. يقال : االدب املقارن أو التشريع املقارن.

 مقارنة )مصدر قارن( 

  45مقارنة عملني ك املوازنة بينهما

. 46التقريبني, يعين تقريب نظامي و تقريب وظيفييستعلم هذا البحث  
أما التقريب النظامي هو تقريب بناء على هدف ُمعرنف و هدف نظامي من 

, بواسطة هذا التقريب يركز هذا البحث يف وجه اللغة, غري 47ذلك العلم املرتبط
أن فيها سيشرح عن البالغة يف العصر اجلاهلي, و بالغة القرآن, واآليات يف 

البقرة اليت فيها استعارة, واألشعار لزهري بن أيب سلمى هلا عالقة مبادة سورة 
اإلستعارة, ترمجة زهري بن أيب سلمى, أمهية الشواهد يف تعليم البالغة. وأما 
التقريب الوظيفي هو التقريب من كل املعرفة الوظيفية مبسألة خاصة, يعين من 

وظيفي, يركز الباحث يف . بواسطة هذا التقريب ال48حيث املسألة املواجهة

                                                           
 771مقاييس اللغة, ص:  12 

 معجم الرائد 13 

 معجم الوسيط 11 

 معجم الغني 11 

 .52.ص:1274الدين,القاموس اإلسطالحي يف الرسالة واألطرحة, أنغكاسا:باندونغ,الدكتوراندوس قمر  16 
 املصدر السابق. 17 

 املصدر السابق.  18 
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األدب, والتفسري, وعلوم القرآن, والعلم اآلخر اليت له عالقة هبذا البحث. 
حيث يشرح به عن تطور اآلدب العريب, وإعجاز القرآن, والتفسري آلية خاصة 

 له تعلق هبذا البحث,وغري ذلك.

 طريقة البحثالفصل اخلامس : 

بأن طريقة البحث العلمية هي  :42قد ذهب األستاذ الدكتور خمتار املاجستري
طريقة معقولة نظامية جتردية لنيل اْلق علمية. طريقة البحث عند رأي سامياج 

هي طريقة يأخذها الباحث إلجياب مسألة البحث أو حتديد البحث  50ساراس
:لييدي&أورمورد 2003:جوليس&هوسيي 2010)جوغالن&برينيق 

ريقة البحث النوعية. حبث (. الطريقة املستعملة يف هذا البحث هي ط2005
نوعي هي حبث جتريب لفهم اْلادثة يف اخللفية واملقام الفطري )ليست يف 
املعمل( غري أن الباحث الجيتهد أن يتحري اْلداثة امللحوظة )لييدي&أورمورد 

جيتهد حبث   (. 200751,سونديرس,ليويس&طارهنيل 2001,فّتون 2005
اْلق املتنوع عن الشخص املفرتق. نوعي أن ينكشف ويفهم تأدية املعىن على 

حيسب حبث نوعي بأن الواقعية هي تكوين فكرة اإلنسان. كل شيء يتوّرط 
د القياس, السياما إذا يتورط مجاعة من الناس  دا و متعدن اإلنسان يصري معقا
ومعاملتهم. سيصعب هذا التعقيد أن يوقس وُيصرّي إىل العدد اإلحصائي. 

معناه تُقّيد خطوة تالية بالكشف طاملا تكون عملية  عملية حبث نوعي أشد َمَرن
                                                           

  .2.ص:2013األستاذ الدكتور خمتار م.بد, طريقة ميسرة يف البحث الوصفي النوعي,املرجع:جاكرتا اجلنوب, 19 

 .26ص:.2012,القائمة:جاكرتا,-املبادي-النوعيسامياجي سروسا,س.ي,م.ست,فح.د, حبث  11 
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. وكثريا ما يوجد يف حبث نوعي قيمة شديدة صارت كشفا مهما أو 52البحث
داللة على األقل للقيام حبافة بعيدة. يستعمل باحث النوعية طريقة استقرائية 
جللب اخلالصة من نتيجة البحث. نتيجة األخري هي نظرية ختمينية  أو نظرية 

رح الظاهرة. ملذا مسيت نظرية ختمينية؟ ألن نتيجة البحث النوعي اليستطيع تش
أن يُعّم ألن مستعملها فقط يف مقام الظاهرة املبحوث. ففي ظاهرة مساوية 

                  53يفرتق حاصله.  لكن مفرتقة املقام ميكن أي

طريقة البحث النوعي الذي تستعمل يف هذه األطروحة هي طريقة  
, تعين طريقة تستعمل لوجود املعرفة عن Deskriptif)ث النوعية الوصفية )البح

 " من لغة التين( وصفي)  Deskriptifمدار البحث يف حني معني. فكلمة 

”deskriptivus حبث وصفي هو البحث يقصد به جلمع املعارف . مبعىن التحليل
النوعي عن مدار البحث و موضوع البحث يف زمان معني. حبث الوصفي 

يسعى أن يتصور كل الظواهر أو اْلاالت املوجودة, تعين كون الظاهر حسب ما 
حبث وصفي هو البحث املستعمل يف اإلجتماعية  54وجد حني يعمل البحث.

اخللفية و املوضوعية املستقلة, يعين دون أن جيعل املقارنة, أو يتصل باإلجتماعية 
ر ما يف حبث وصفي, وليس املعىن اخللفية واملوضوعية املفرتقة. فالكلمات تصو 

بأن يف طريقة البحث الوصفي دون استعمال التحليل من الباحث, لكن الزم 
أن يعتمد على الشرح العميق و جير جمرى الفكر املنطقي "املوقف, معارضة 
املوقف,اصالح املوقف". هذه الثالثة النظارية هي جمموعة البد منها أن يُقّدم 
                                                           

 .2املصدر السابق: 12 

 .10املصدر السابق: 13 

 .11-10األستاذ الدكتور خمتار م.بد,كما تقدم,ص: 11 
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, فالباحث يتناقل الظواهر العملية فقط, ليس أن يف حبث وصفي. دون ذلك
 55يتناقل الظاهر يف البحث العلمي حيصل املعرفة خالل الثقافة الغريية.

ختتار هذه طريقة البحث النوعي الوصفي, ألن املواد يستقرأها الباحث  
هي الكالم الذي تولد يف العصر املعني يف صورة صناعة فنية تعين الشعر 

بن أيب سلمى وكيف خصائصه من غريه وكذلك الكالم الذي اجلاهلي لزهري 
نزل به جربيل من اهلل على رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم بلسان قومه 
الذي هو لغة العرب املوجودة واملتولادة يف العصر اجلاهلي إعجازا لقومه وآية 

 اللغة لكن لنبوته خبصائصه اليت مل توجد كما يف الشعر اجلاهلي ولو متساويا يف
 متفارقا يف اجلودة.

 موارد البيانات. 1

أما املوارد البينة اليت يرجعها الكاتب يف هذه األطروحة ينقسم على قسمني, 
بينة أولية وبينة ثانوية. فبينة أولية يستعملها الكاتب هي الكتب اليت هلا صلة 

البديع, بعلم البالغة وأصول اللغة مثل البالغة للجميع والشواهد من كالم 
واإليضاح يف علوم البالغة, وجواهر البالغة, والبالغة الواضحة, وسفينة البالغة, 
ودرس العربية, والكتب عن فقه اللغة, وتاريخ اللغة, وتاريخ أدب العريب, إعجاز 
القرآن, وغريها الذي يتعلق باللغة واألدب العرب. وأما بينة ثانوية يستعملها 

ق بتفسري القرآن, وتاريخ العرب, وشرح اْلديث, الكاتب هي الكتب اليت تتعل
والكتب األخرى املساعدة املوسعة, وموثقة كتاب الكاتب كي يصيب الغرض و 

 يضبط يف حتليل املسألة املبحوثة.
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 مجع البيانات. 2

بأن مجع  56طريقة مجع البينة عالقة وثيقة بضرب البحث املستعمل كما قيل
نظامي لنيل البينة املتحتمة. ففي حبث نوعي البينة يف البحث العلمي هو منهج 

طريقة مجع البينة يستطيع أن تُتناول خبلفية من مجيع املصادر والطرائق. فطريقة 
مجع البينة هلا عالقة وثيقة مبسألة البحث املرغوبة بأن إحنّلت املشكلة. فلنيل 

جلمع البيانات واملعطيات احملتاجات يف هذا البحث مستعمل الطرائق واآلالت 
 البيانات كما يلي:

 Library Research)) دراسة كتابية. 1

, ففي هذا البحث دراسة كتابية معمولة بقراءة ودراسة مجلة من الكتب
واألديب, وددفرت اليومية العلمي, والشبكة لنيل السورة النظارية تكون مبدأ 

 أساسيا يف هذا البحث.

 دراسة ميدانية. 2

بإستعمال –تعمل دراسة ميدانية بفعل املقابلة ألغراض البحث العميقة 
لكل شخص خمرب, يعين الذين كانوا ماهرين فامهني املسألة -توجيه املقابلة

 املرفوعة يف هذا البحث.

 حتليل البيانات. 3

                                                           
16 m.ac.id/download.php?id=191479http://elib.uniko.  5102مسجل سنة. 
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هو خطوة مهمة يف البحث. حُتّلل اليانات  57حتليل البيانيات كما قيل
املوجودة يف هذه الطبقة حىت تُأخذ منها النتيجة. ففي هذا البحث 
تستعمل صناعة التحليل بطريقة ميليس وهوبريمان. عند )ميليس 

( قاال: "بأن عملية حتليل البيانات النوعي 21/2005وهوبريمان:
الغاية إىل أن سِئمت مستعلمة بالتبادل و السري دواما حىت إنتهاء 

 data)البيانات". عملية حتليل البيانات هي تنقيص البيانات 
reduction) واستعراض البيانات,(data display) واملراجعة ,(conclusion 

drawing/verification .) 

 .(data reduction)أ. تنقيص البيانات 

, ختيري ما هو األساسي, تركيز يف شيء تنقيص البيانات يعين التلخيص
نّقصة تأيت الصورة الواضحة, و التيسرية للكاتب يف القيام 

ُ
م. البيانات امل مهن

جبمع البيانات التالية, وحبثها حني حتتاج. ويف هذا البحث, تأخذ البيانات 
ة حىت تُأيت الصورة الواضحة للكاتب. فالكاتب  صة وخمريا باملقابلة مث هي ملخا

ز للكاتب, خاصة يف الذي له تعلق بلّذة القراءة.يف   هذا البحث يركن

 .(data display)استعراض البيانات ب. 

بعد تنقيص البيانات فاخلطة التالية هو استعراض البيانات. ويف كتابة 
النوعي استعراض البيانات يستطيع أن يقوم هبيئة حتليل قصري, جدول, تعلق بني 

لذي يكثر يف االستعمال هو نص قصصي الطبقة وغريها, لكن ا
. يقام استعراض البيانات جبمع البيانات حسب  )2005:25)سوغيونو,

فصوهلا كل فرد. البيانات املوجودة من املقابلة عن مرجع الكتابة أو املكتبة 

                                                           
 17 http://eprints.undip.ac.id/40985/3/BAB III.pdf.Diunduh  5102سنة. 

http://eprints.undip.ac.id/40985/3/BAB%20III.pdf.Diunduh
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عة, غري أن هذا استعراض نتيجة املقابلة عن املخرب يعين الكاتب الذي  متجما
 ة.يقرأ يف غرفة املكتب

 (.conclusion drawing/verification) واملراجعةت. 

تُعمل اخلطة األخرية يف حتليل البيانات النوعية هي تنزيع النتيجة و 
التصحيحة. تلقى النتيجة األولية مبدئية, وستتغري إذا مل توجد اْلجة القوية 

النتيجة يف كتابة النوعي هي اكتشاف  املوافقة يف طبقة مجع البيانات التايل.
جديد الذي مل يوجد قبله. االكتشاف يستطيع أن يكون وصفيا أو تصوريا 

   للموضوع املمبهم حىت يصري واضحا بعد أن يبحث. 

 دس : درسة البحوث السابقةاالفصل الس
وحسب اطالع الباحث على ما تضمنته مكتبة جامعة سونان غونوناج  

ْلكومية خاصة وجامعة أخرى على وجه عام كما حبثان من جايت االسالمية ا
اينترينيت مبا فيها من كتبها املتفورة, ميكن ان يقال : إن موضعة الرسالة املقرتح 
بعنوان "االستعارة يف القرآن والشعر اجلاهل )درسة تفابلية عن بالغة القرآن 

ليم البالغة(", مل سورة البقرة والشعر اجلاهلي لزهري بن ايب سلمى شاهدا يف تع
يتطرق احد إىل حبثه كموضع الرسالة املقدمة. حيث كان الباحث اليغمض 
عينيه واليقفل املمكنة بأن هناك حبوث ومقاالت وكلك دراسة تتعلق بالقرآن 
والشعر اجلاهلي جامعا كانا أم منفردا. وعلى الرغم من ذلك, يالحظ الباحث 

تكن فيها ما يهتم بفن من فنون  ان تلك البحوث واملقاالت والدراسات مل
 البالغة يعين االستعارة فقط.
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ومن حبث الباحث, ُوجدت الكتب املتقدمة املألفة عامتها يف بالغة  
القرآن من كل فنون علم البالغة كما ألفه حممد عبد اخلالق عضيمة كتاب 
"دراسات ألسلوب القرآن الكرمي", وكما ألفه حممدعلي الصابوين كتاب "صفوة 

تفسري للقرآن الكرمي جامع بني املأثور واملنقول متمدة من أوثق الكتب -لتفاسريا
التفسريية الطربي, الكشاف, القرطيب, األلوسي, ابن كثري. البحر احمليط وغريها 

",وكما ألفه -بأسلوب ميسر وتنظيم حديث, مع العناية بالوحدة البيانية واللغوية
نزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل" الزخمشري كتاب "الكشاف عن حقائق الت

وغري ذلك مما كتبه العلماء القدماء واْلديثني عن البالغة يف القرآن جممل الفنون 
البالعة. وقد ألف الطالبون األطرحة يف البحث عن القرآن فيما وجدت من 

رمي مكتبتنا منها "دراسة داللية وأصلوبية ملعاين الصراط واملرتادفاته يف القرآن الك
 لديددي هدايات منها "دراسة داللة

 


