
 

 

 ملخص

ة يف اجلزء : مظاىر احملسنات املعنوية يف القرآن الكرمي )دراسة عن احملسنات املعنويديدين نورداين 
 تعليم البالغة( يفالثالثني وتطبيقها 

على دمحم صلى هللا عليو وسّلم بواسطة جربيل ل نز ىو كالم هللا امل الكرمي القرآنمن املعلوم أن 
والقرآن الكرمي من حيث اإلعجاز  .واترعليو السالم املكتوب يف املصاحف واملنقول إىل االنسان ابلت

إما أن يكون إعجازا يف تشريعو أو يف علومو أو يف لغتو. وإعجاز القرآن الكرمي من انحية اللغة 
من انحية اإلعراب واملعاين والبيان والبديع. والشرط األول لفهم فيعرف أرابب اللغة أسلوبو وتركيبو 

جيد املشكالت القرآن الكرمي ىو أن يفهم علوم اللغة العربية منها علم البالغة. ويوجد الباحث 
املتعددة اليت كانت نشاطات الطالب يف تعليم البالغة، ويف الواقعة كثري من الطالب ال يفهمون 

البالغة صعبا، وكذلك أن كثريا من الطالب ال يفهمون البالغة ألهنم  تعليمن البالغة ألهنم يعربو 
يف القرآن  احملسنات املعنوية معرفة مواقعىو  بذلك فأىداف البحثو  البالغة صعبا. تعليميشعرون 

 . تعليم البالغة مواد تطبيقها على الكرمي اجلزء الثالثني، ومعرفة
الطريقة املستخدمة يف حتليل الوصف الكيفي و  واملنهج املستخدم يف ىذا البحث ىو 

البياانت واستنتاج منها ىى الطريقة التحليلية وأما األسلوب املستخدم فهو دراسة مكتبية والكتاب 
 املناسبة.

من نتائج البحث يعرف أن احملسنات املعنوية اجلزء الثالثني من القرآن الكرمي ىي الطباق،  
وأتكيد املدح مبا يشبو الذم وأسلوب احلكيم. الطباق فيو نوعان مها لغة، ة، واإللتفات، واملباواملقابل

طباق االجياىب املتكون من امسني وىو اكثر الطباق نوعا يعىن يف الطباق إجياب والطباق السلب. فا
إحدى وعشرين عبارة، ويوجد الطباق املتكون من فعلني يف مخسة عبارات واملتكون من اسم وفعل 

وأما طباق  السلب فال يوجد إال يف عبارة واحدة وىو متكون من فعلني، وأما  يف ستة عبارة،
فتوجد يف ثالثة  ، واإللتفات فتوجد يف مثانية عبارات، واملبالغةاملقابلة فتوجد يف تسع عشرة عبارات

يف  وأسلوب احلكيم وأتكيد املدح مبا يشبو الذم فيهما نوع واحد فحسب.احملسنات املعنويةعبارات، 
اجلزء الثالثني يتحدث عن واقعات القيامة ونعمة اجلنة وعذاب النار واهلداية وقسم هللا على صدق 

يف القرآن الكرمي وخبصة اجلزء الثالثني احد مقياس مجال  واحملسنات املعنويةالقرآن الكرمي ابلكائنات. 
أوضحا حىت يؤدى إىل عدم  اللغة من انحية املعىن، فوجوده معىن اآلايت القرآنية اجلزء الثالثني

اآلايت وأما تطبيقها على تعليم البالغة ىو تستخدام االلتباس يف تفسري معىن اآلايت القرآنية. 
اليت تضمها احملسنات املعنوية كاملادة التعليمية يف تعليم البالغة وهبذه عسى أن  القرآنية اجلزء الثالثني

           .  يكونوا الطالب يشعرون سهال يف تعليم البالغة
 


