
 

 

 ملخص البحث

 اجلوا�ب البالغية يف سورة املزمل وقيمها الرتبوية: احلاج توفيق الرمحن

البالغة، ومن اجلوا�ب اللغوية مظاهر . القرآن الكريم ال خيلو عن اجلا�بني األساسيني، اجلا�ب اللغوي واجلا�ب املضمو�ي
ومن سور القرآن الكريم سورة املزمل فهي ال حمالة حتتوي على ما ميثل اجلوا�ب البالغية . ومن اجلوا�ب املضمو�ية هدى وقيم تربوية

فمن خالل البحث عما يف سورة املزمل على ضوء علم البالغة والرتبية اإلسالمية تكتشف اجلوا�ب البالغية . واجلوا�ب الرتبوية
 .ال مظاهر ألفاظ القرآن واجلوا�ب الرتبوية من وجهة قيمها املؤيدة هلداية القرآن يف جمال الرتبيةاملؤيدة جلم

 .هافي الرتبوية القيم ، ومعرفةيهاالبالغية ف اجلوا�ب معرفةاملزمل، و سورةل العامة الصورة معرفةيهدف هذا البحث إىل 
املوضوع فى هذا البحث و. مظاهر اآليات ومضامني هدايتهاإن سورة املزمل يف القرآن الكريم هلا خصائص من وجهة 

ل بالغة القرآن يف جماة الذى يبحث عن بالغعلم ال خداملى استعالكاتب  عتمد، فييف سورة املزمل اجلوا�ب البالغيةحول معرفة 
 .علم الرتبية اإلسالمية استخدام يعتمد الكاتب علىف فيها ةرتبويال القيمعرفة وم.ان واملعا�ي والبديعالبي

 البالغة حتليل إىل البحث يوجه حيث بالغي بتحليل املضمون حتليل طريقةوطريقة البحث املستخدمة يف هذا البحث 

 كل بتحليل الرتبوية والقيم ،البالغة مبواضع تتعلق اليت املزمل سورة يف الكريم القرآن آيات حتليل يف تستخدم طريقة أي موضوعية وطريقة
باستعمال  بالغيوحتلل بتحليل  ،الطبيعية األغراض إىل يوجه الذي النوعي املدخل هو البحث هذا يف املستخدم املدخل. به تتصل آية

فهي مجع البيا�ات أو املعلومات  ، Book Survey استخدم الكاتب يف هذا البحث دراسة مكتبية .املراجع من الكتب املتعلقة
اجلوا�ب البالغية على  تويحت اليت ع الكاتب اآلياتمجو .مبطالعة الكتب أو املطبوعات أو املالحظات التى تتعلق باملوضوع املبحوث

 .الرتبويةوالكتب  البالغية ثم يقوم بالتفكري والشرح مبساعدة املعاجم والتفاسري والكتب والقيم الرتبوية
سورة املزمل سورة  :أوال ،�تائج منهاوصل إىل  اجلوا�ب البالغية يف سورة املزمل وقيمها الرتبوية عن الكاتب ما حللوبعد 

تتناول اإلرشادات و الليل وتالوته لكتاب اهلل، يف مكية آياهتا عشرون، تناولت جا�با من حياة الرسول يف عبادته وطاعته وقيامه
يف سورة املزمل جوا�با  نإ: ثا�ياو. مسريته أثناء تبليغ دعوته وهتديد املشركني املعرضني عن قبول تلك الدعوةاإلهلية املوجهة للنيب يف 

بالغية منها يف البيان اجملاز املرسل واالستعارة، ويف املعا�ي خرب، وإ�شاء، والتفات، وقصر، ووصل، وإطناب، ومساوة، ويف البديع 
طاعة وقيم اعتقادية تتمثل يف توحيد اهلل تعاىل والتيقن به والتوكل عليه، منها  ،ةتربوي اقيم زمليف سورة املن إ: وثالثا .سجع وطباق

ربعلى لصقيم خلقية تتمثل يف أمهية او .قام الصالة وذكر اهلليمثل إ تتمثل يف تربية العبادة واملعاملةية لمع وقيم .اهلل حبسن الطاعة
 . أذى الناس


