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 الباب االول
 مقدمة

 
 الفصل االول : خلفية البحث

القرآن وحي هللا نّزل بو روح األمُت على رسولو زلّمد ملسو هيلع هللا ىلص ليخرج الناس 
الدنيا واآلخرة. من الظلمات إىل النور وكان دستورا دلن يبتغي بو السعادة يف 

جعل هللا القرآن معجزة عظيمة حملّمد ملسو هيلع هللا ىلص ليعارض وليعجز أعدائو الذين ينكرون 
 .ٔما جاء بو من األحكام والقواعد الدينّية

اإلعجاز ىو إظهار صدق النيب يف دعوة الرسالة إبظهار عجز العرب عن  
وعجز األجيال بعدىم. وادلعجزة ىي أمر  -وىي القرآن –معارضتو اخلالدة 

اإلعجاز الذى يتحملو  .ٕخارق للعادة مقرون ابلتحدى سامل عن ادلعارضة
ز القرآن من القرآن يشتمل على النواحى ادلختلفة ومنها انحية اللغة. أما إعجا

انحية اللغة يظهر يف ثالثة نواحي، األول من انحية االلفاظ والًتاكيب 
ادلستخدمتان، وقد استخدم القرآن الكرًن االلفاظ والًتاكيب فريدة، يعترب ادلعٌت 
الناعم ابلفظ الناعم ويعترب ادلعٌت اذلائج ابلفظ اذلائح  وىكذا، ىذا يبحث يف 

إيقاع الكلمة ادلستخدمة، يتم ترتيب احلروف علم البيان. الثاين من انحية 
والكلمات يف القرآن الكرًن إيقاع اخلص اليت مل جيده يف زلادثة البشرية شعرا أو 
نثرا وىذا يبحث يف علم البديع. والثالث من انحية االلفاظ والصياغ
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ادلستخدمتان تشتمالن على ادلعٌت الواسع والشامل. وقد استخدم القرآن 
 ظ القصَت للمعٌت الواسع والعميق وىذا يبحث يف علم ادلعاين.   الكرًن ابلف

. ٖوالأتتى آية مثل آية القرآن والتفّضلهما، إّما من حيث رائعتو أوعظمتو
إّن معرفة رائعتو وعظمتو  وتنّعمو ال حتصل إال بفهم اللغة العربّية وعلومها، منها 

  علم النحو والصرف وادلنطق والبالغة.
البد أن تتحلل اللفظ والكلمة واجلملة لفهم زلتوى القرآن جذير بذكر، 

ولكن يف تطبيقها التشَت اللفظ من القرآن إىل ادلعٌت احلقيقي ولكنو تشَت إىل 
ادلعٌت اجملازي أحياان، وىذا تصعب على ادلفسرين لتفسَت ىذه اآلايت. وقد 

)دراسة حبث حسُت يف مقالتو "علم البديع وبالغتو يف ضوء القرآن الكرًن 
(. ومن ادلعلوم أن ادلادة عن علم البديع واسعة إذا ٖٕٔٓحتليلية بالغية، سنة : 

 حيد الباحث يف ىذه الباحثة حويل احملسنات ادلعنوية.
حيد الباحث يف ىذه الباحثة حوىل علم البديع يعٍت احملسنات ادلعنوية اليت 

كائن البحث ألن فيو تضمها يف اجلزء الثالثُت. أما السبب الذي خيتاره الباحث  
آايت من القرآن الكرًن اليت كشفها ألول مرة إىل النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص يف مكة عندما  

األوىل وتقدير كبَت من قبل الناس. كان العمل األديب كالشعر اجلاىلية يف ادلرتبة 
نزل القرآن الكرًن ابللغة العالية ال ديكن مقارنتها أبي شخص مبا يف ذلك 

 شعراء البارزين يف مكة.ال
وىذا معًتف بو أيضا من قبل أعداء اإلسالم  كما قال الوليد بن مغَت 
أحد قادة قريش: "وهللا ، ىذه ليست قصيدة وليست سحرا وكذلك كشخص 
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رلنون ، بل ىو كالم هللا الذي لديو حالوة ومجال من حيث اسلوب اللغة ". 
ىذا ىو ما جيعل القرآن حيتل بسبب اجلمال يف استخدام أسلوب لغة القرآن 

اجملد واألعلى مكانة يف قلب رلتمع مكة. ابإلضافة إىل ذلك ، فإن السبب 
األخر الذي خيتار الباحث اجلزء الثالثُت ألن ىذا اجلزء أي اجلزء الثالثُت حيفظو  
كثَت من الناس ألنو قصَت سواره  وىم يقرءون اجلزء الثالثُت يف الصلوة ادلكتبة. 

ن معرفة احملسنات ادلعنوية ستساعد وتسهل على األشخاص الذين ولذلك، فإ
 .يرغبون يف حفظو وفهمو جيًدا وأعمق خاصة يف تعليم البالغة

الباحث ادلشكالت ادلتعددة اليت كانت نشاطات الطالب يف  جيد مث 
تعليم البالغة، ويف الواقعة كثَت من الطالب ال يفهمون البالغة ألهنم يعربون 

ة صعبا، وكذلك أن كثَتا من الطالب ال يفهمون البالغة ألهنم درس البالغ
وادلشكلة يف تعليم البالغة بقسم تعليم اللغة العربية  يشعرون درس البالغة صعبا.

جبامعة سوانن غونونج جايت اإلسالمية احلكومية ليست يف ادلعلم وادلتعلم وإمنا 
ابلقسم، فهم يف أمس  ادلشكلة يف عدم مواد التعليم ادلناسب ألحوال الطالب

احلاجة إىل إجياد الكتاب ادلناسب كي تسَت عملية التعليم والتعلم على ما يرام 
 وكي تتحقق أىداف ادلرجودة. 

وعلم البالغة ىى علم أساسي يبحث عن كيفية تركيب الكالم الصحيح 
أردان ان  إذا .ٗوالفصيح حىت يناسب مبقتضى احلال، ىذا يسّمى بكالم ابلغ

معجزة القرآن البّد أن نتعّلم البالغة. وذلما ثالثة أقسام: علم البيان وعلم نتعرف 
 .ادلعاىن وعلم البديع
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البديع لغة ىو ادلخًتع ادلوجد على غَت مثال السابق. وىو مأخوذ 
ومشتق من قوذلم: بدع الشيء وأبدعو، اخًتعو ال على مثال. واصطالحا ىو 

 د الكالم حسنا علم يعرف بو الوجوه وادلزااي الىت تزي
وطالوة وتكسو هبا ورونقا بعد مطابقتو دلقتضى احلال. أبرز علم البديع على 

 زلاسنات اللفظ وادلعٌت.
 -ادلوازنة -االزدواج -اجلناس -أمااحملسنات اللفظية: فهي السجع

 -رد العجز على الصدر -لزوم مايلزم -التضمُت -االقتباس -الًتصيع
 -ادلقابلة -وأما احملسنات ادلعنوية: فهي الطباق مااليستحيل ابلعنكس وغَتىا.

 وغَتىا. -أتكيد ادلدح مبا يشبو الذم -اإللتفات -أسلوب احلكيم -بالغةادل
، فَتيد الكاتب احملسنات ادلعنوية وابلنظر إىل ادلظاىر السابقة، يعترب فيها

حتت ادلوضوع:  يف القرآن الكرًن اجلزء الثالثُت احملسنات ادلعنويةأن يبحث 
مظاهراحملسنات املعنوية يف القرآن الكرمي )دراسة حتليلية بالغية عن "

 ."طعليم البالغة( يف وطببيقاا احملسنات املعنوية يف اجلزء الثالثني
 

 البحث قيقالفصل الثاىن: حت
اعتمادا على خلفية البحث السابقة، فتحقيق البحث الذى قّرره الكاتب 

 ية :ىف صورة األسئلة اآلت
 ؟الثالثُت يف القرآن الكرًن اجلزءما مواقع احملسنات ادلعنوية  .1
تعليم  يف الثالثُت يف القرآن الكرًن اجلزءكيف تطبيق احملسنات ادلعنوية  .2

 ؟البالغة
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 الفصل الثالث: أغراض البحث
 طبقا بتحقيق البحث السابق يقّرر الكاتب أغراض البحث كما يلى :

 .يف القرآن الكرًن اجلزء الثالثُتمعرفة مواقع احملسنات ادلعنوية  .1
 يفالثالثُت  يف القرآن الكرًن اجلزءمعرفة تطبيق احملسنات ادلعنوية  .2

  .تعليم البالغة
 

 الفصل الرابع : فوائد البحث
يف أي رلال من  -ومما ال شك يف أن ممارسة البحث العلمي وكتابتو 

ابلنفع والفائدة الكثَتة إىل الباحث واجملتمع الذي يعيش تعود  -رلاالت احلياة 
فيو. وابلنظر إىل أغراض البحث ادلذكورة، فَتجى ىذا البحث لو فوائد يف اجملال 
العلمي خاصة ويف اجملال اللغوي مباشرا كان أو غَت مباشر. ومن رلمل ما ديكن 

 ذكره من تلك الفوائد كما يلي:
العربية أبداء دراسة اآلايت القرآنية من إثراء اخلزائن العلمية للغة  ( أ

 خالل البالغة؛
 توسيع اجملال الدراسي ومنهج التدريس لقسم اللغة العربية خاصة؛ ( ب
 أن تكون مادة  لتطوير حبث اللغة العربية يف ادلستقبل. ( ج

 
 الفصل اخلامس : الدراسة السابقة

حسب اطالع الباحث على ما تضمنو مكتبة جامعة سوانن غونونج 
جايت اإلسالمية احلكومية خاصة وجامعة أخرى عامة، مبا فيها من كتبها ادلتوفرة 

احملسنات ادلعنوية يف القرآن “ديكن القول إن موضوع الرسالة ادلقًتح بعنوان 
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يقها يف تعليم الكرًن )دراسة حتليلية بال غية عن احملسنات ادلعنوية وتطب
 ، مل يبحثو أحد. ”البالغة(

لقد وجدت الدراسة السابقة اليت تبحث عن البديع يف علم البالغة ابسم 
( ابدلوضوع البديع يف السورة اإلسراء )دراسة ٖٛٔٓٓٓٔٓٔانئل االمتياز )

ونتيجة منها ىي  ٕٙٔٓحتليلية بالغية( وانل على درجات ادلقبول يف السنة 
وعة من البديع تشتمل عليها واحدة ومخسُت آية من سورة أربعة ومخسُت موض

اإلسراء. وىذه ادلوضوعات األربعة ومخسُت يبحث عنها قسم البديع من 
احملسنات ادلعنوية قسم البديع من احملسنات ادلعنوية أبقسمها العشرة  وقسمو من 

 احملسنات اللفظية أبقسمها اخلمسة.  
 

 الفصل السادس: أساس التفكري
لقرآن كتاب شامل حيتوى على كل انحية ترتب األمور اإلنسانية ىف  إن ا

كل زمان ومكان. ويتميز القرآن عن غَته من الكتب أبنو معجزة حيث اليغلبو 
 التقدم العلمي والتكنولوجي.

إّن إعجاز القرآن جيدر يف النواحي الثالثة: انحية اإلعجاز اللغوي و 
من انحية  . أما اإلعجاز٘اإلعجاز التشريعيو انحية  انحية اإلعجاز العلمي

اللغة فإّن اللغة اليت يستخدمها القرآن ما يتضمن ألفاظا دقيقة وحروفا إتساقا 
وتركيبا وأسلواب بديعا لكن لو طالوة العبارت وحالوة األسلوب وجرس األايت 
حىت ال يستطيع أحد من العرب ذلك اليوم أن أييت ما يعارضو حينما سأذلم هللا 
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مبثلو. والقرآن الذي عجز ىم عن معارضتو مل خيرج عن سنن كالمهم ولكنو 
 يستخدم اللغة التاّمة والعالية. 

إّن لغة القرآن لبديعة وبليغة وفصيحة من حيث األلفاظ واحلروف وادلعاين 
ومراعاة مقتضيات احلال يف اإلحيجاز واإلطناب ويف التقدًن والتأخَت ويف الذكر 

والفصل واحّتاد األصوات واستخدام األساليب من التشبيو  واحلذف ويف الوصل
 .ٙواجملاز والكناية. وكلهما يوجد يف موضوع العلم ادلسّمى بعلم البالغة

البالغة ىي أْتديُة ادلعٌت اجلليل واضحًا بعبارة صحيحٍة فصيحة، ذلما يف 
ألشخاِص النفس أَثٌر خالٌب، مع مالَءمة كلِّ كالم للموطن الذي يُقاُل فيو، وا

 . ٚالذين خُياطَبون
البالغة ىي فن مشتمل على ثالثة العلوم: علم ادلعاين وعلم البيان وعلم 

. إن ادلعاىن ىو علم أبصول وقواعد يعرف هبا أحوال الكالم العرىب الىت ٛالبديع
يكون هبا مطابقا دلقتضى احلال حبيث يكون وفق الغرض الذى سيق لو. وأما 

أبصول وقواعد يعرف هبا ايراد ادلعٌت الواحد بطرق حيتلف هبا البيان فهو العلم 
.  وأماالبديع فهو ٜعن بعض ىف بعض الداللة العقيلة على نفس ذالك ادلعٌت

علم يعرف بو الوجوه وادلزااي الىت تريد الكالم حسنا وتالوة. وتكسوه هبا ورونقا 
 :  ٓٔاألخضريبعد مطابقتو دلقتضى احلال كما يف نظم عبد الرمحن بن دمحم 

 عن خطإ يعرف ابدلعاين          وحافظ أتدية ادلعاين 
 لو البيان عندىم قد انتقى يقي     وما من التقييد يف ادلعٌت 
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 تعرف يدعى ابلبديع والسالم وما بو وجوه حتسُت الكالم 
فأختَت واحد منها مدخل الدراسة يف ىذا البحث وىو علم البديع يًتكز 

عنوية. أما احملسنات ادلعنوية ىي اليت تكون التحسُت هبا حتليلو احملسنات ادل
راجعا إىل ادلعٌت أوال وابلذات، وإن كان بعضها قد يفيد حتسُت اللفظ أيضا  

. واحملسنات ادلعنوية فهي الطباق، ادلقابلة، الًتوية، مراعاة النظَت، ٔٔكالطباق
 ادلشاكلة، االستخدام، اجلمع، وغَتىا.

الغة فن أديب وعلم تطبيقي ومن حيث اهنا فن أديب كماىو ادلعروف أن الب
ألهنا تنمو وتزدىر من طريق األدب، ومن حيث أهنا علم تطبيق فأن ذلك 
يكون ممثال يف رلموعة القواعد اليت يتم التوصل إليها من طريق األساليب 

وإن تعليم البالغة ىو عملية نقل ادلعلومات واخلربات وادلهارات يف  .ٕٔاألدبية
البالغة من احملاضرين إىل الطالب ابستخدام بعض طرق التدريس مادة 

 . ٖٔوالوسائل ادلعينة حسب األغراض ادلنشودة
 أما أىداف تعليم البالغة منها :

متكُت ادلتعلمُت من استعمال اللغة يف نقل أفكارىم بطريقة تسهل على  .ٔ
 االخرين إدراكها ومتثيلها.

اليت تنضمنتها اآلاثر األدبية تنمية قدرة ادلتعلمُت على فهم األفكار  .ٕ
 وإدراك ما فيها من صور اجلمال.

 تذوق األدب وفهمو ومعرفة اخلصا ئص الفنية للنص األديب. .ٖ
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 تدريب ادلتعلمُت على زلاكاة األساليب البالغية اليت تثَت إعجاهبم. .ٗ
تدريب ادلتعلمُت على إنشاء الكالم اجليد ادلستمد من األمناط األدبية  .٘

 اجليدة.
 نصوص األدبية وبُت األدابء أيضا.ادلتعلمُت من ادلفاضلة  بُت المتكُت 

 
 فأساس التفكري السابق يصور كما ىف الصورة التالية :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 القرآن
 )اجلزء الثالثُت(

 تعليم البالغة

 علم البديع

 احملسنات ادلعنوية


