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اﻻﺧﺘﺼﺎر
ﻣﺤﻤّﺪ ﺧﻠﻴﻞ:اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ ﻓﻲ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن وﺿﻮءﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﻮﯨﻲ
 .إﻣﺎ اﳌﻌﲎ اﳌﻔﻬﻮم ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ
ﲝﺴﺐ اﻟﱰاﻛﺐ وإﻣﺎ اﳌﻌﲎ اﳌﻔﻬﻮم ﻣﻦ اﻟﻐﺮض اﻟﺬى ﻳﺴﺎق ﻟﻪ اﻟﻜﻼم .واﻹﻧﺸﺎء ﻫﻮ ﻛﻼم
ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺻﺪﻗﺎ وﻻ ﻛﺬﺑﺎ ﻟﺬاﺗﻪ أو ﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ إﻧﻪ ﺻﺎدق أو ﻛﺎذب.
وﻳﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ ﻃﻠﱮ وﻏﲑ ﻃﻠﱮ.وﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻳﻀﻤﻦ اﻹﻧﺸﺎء
ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻄﻠﱮ اﻟﱴ رﻏﺐ ﻓﻴﻪ .إذن اﻟﻄﻠﱮ ﻣﻜﺎن ﻣﻬﻢ ﰱ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ .وأﻣﺎ
اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻫﻰ ﺗﻨﺜﲑ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻐﲑﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﱴ ﳍﺎ إﳝﺎن ﻗﻮي وإﺳﻼم ﺣﻘﻴﻘﻰ وإﺣﺴﺎن
ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﺼﲑ إﻧﺴﺎﻧﺎ ﻛﺎﻣﻼ .واﺗﻔﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﲝﺚ اﻵﻳﺎت اﻟﱴ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰱ ﺳﻮرة
ﻟﻘﻤﺎن.
وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻼم اﻹﻣﺸﺎﺋﻰ وآﻳﺎت اﻟﱴ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻜﻼم
اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ اﻟﻄﻠﱮ واﻟﻨﻮاﺣﻰ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰱ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن.
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻟﻠﻘﺮآن أﺳﺮار اﳌﻌﺎﱏ اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﻴﻪ وﻷﺟﻞ
ذﻟﻚ أن اﻟﻘﺮآن ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻋﻨﺪﻩ اﳌﻌﺎﱏ اﻟﻠﻄﻴﻔﺔ اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ اﳌﻔﻬﻮﻣﺔ
ﻣﻦ اﻷﻏﺮاض ﺣﱴ ﲢﲑ اﻟﺸﺨﺺ ﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻬﺎ إﻻ ﳌﻦ ﺳﻠﻢ ذوﻗﻪ وﻓﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ.
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱮ .اﻟﱴ ﺗﺆﺧﺪ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ
.
اﻟﺒﻼﻏﺔ وﻛﺘﺐ
وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻰ وﺟﺪت اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ ﰱ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن واﻟﱰﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
وﻫﻰ ﻫﺪف اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻘﻤﺎن اﳊﻜﻴﻢ :ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﱴ ﳍﺎ إﳝﺎن ﻗﻮي وإﺳﻼم ﺣﻘﻴﻘﻰ
وإﺣﺴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﺼﲑ اﳌﺘﻌﻠﻢ إﻧﺴﺎﻧﺎ ﻛﺎﻣﻼ .وأﻣﺎ ﻣﺎدة اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻘﻤﺎن :اﻟﻌﻘﻴﺪة وﻫﻰ اﺑﺘﻌﺎد
اﻟﺸﺮك واﻹﳝﺎن ﺑﻴﻮم اﻵﺧﺮ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ أﲰﺎء اﷲ .واﻟﻌﺒﺎدة وﻫﻰ اﻟﺼﻼة واﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف.
واﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ ﷲ وﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ وﻟﻠﻨﻔﺲ وﻟﻠﻐﲑ .وأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻘﻤﺎن اﳊﻜﻴﻢ ،وﻫﻰ:
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻮﻋﻈﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﻮار وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﻣﺜﺎل.

اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
اﳊﻤ ــﺪ ﷲ رب اﻟﻌ ــﺎﳌﲔ .واﻟﺼ ــﻼة واﻟﺴ ــﻼم ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻨ ــﱮ اﻟﺮﲪ ــﺔ وﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــﻪ
وأﺻــﺤﺎﺑﻪ وﻣــﻦ اﺗــﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴــﺎن إﱃ ﻳــﻮم اﻟــﺪﻳﻦ .أﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ :وﻗــﺪ ﰎّ ﻫــﺬﻩ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ
ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ.

ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﺑـ"اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ ﻓﻰ ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن وﺿﻮءﻩ ﻓﻰ
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﻮى" ﺗﻘﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺷﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ
ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ ﻓﻨﻨﺪﻳﺪﻛﺎن إﺳﻼم ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﻧﻮر ﺟﺎﰐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن.
وﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺴﺎﻋﺪات واﻹرﺷﺪدات اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﳐﺘﻠﻒ اﻹﻃﺮاف ﻓﻴﺠﺪر ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﺪم ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ وﺟﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻪ.
وﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻣﻌﺼﻮم ﳐﺘﺎر ،اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮر
ﺟﺎﰐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن.
 .2اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ زﻫﺮى ،اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﻌﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﻧﻮر ﺟﺎﰐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن.
 .3اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪا اﳊﺎﺟﺔ راﺿﻴﺔ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ،اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﰐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن واﳌﻤﺘﺤﻨﺔ
اﻷوﱃ.

 .4اﻟﺪﺗﻮراﻧﺪوس اﳊﺎج ﺑﺸﺮى إﻣﺎم ،اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ وﻫﻮاﳌﺸﺮف اﻷول ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
 .5اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﺣﺰم ،اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ وﻫﻮ اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
 .6ﻣﺎﻣﺎن ذو اﻹﳝﺎن ،اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ وﻫﻮ اﳌﻤﺘﺤﻦ اﻟﺜﺎﱏ.
 .7ﲨﻴﻊ اﳌﺪرﺳﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﰐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن.
 .8واﻟﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳌﻜﺮﻣﲔ واﻷﺧﺖ اﻟﻜﺒﲑة واﻷخ اﻟﻜﺒﲑ ،واﻷﺻﺪﻗﺎء ﺳﻮاء
ﻛﺎﻧﻮا ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﳛﺜﻮن ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻟﻜﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
 .9وﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺬﻛﺮ ﻛﻠﻬﻢ.
وﺗ ــﻴﻘﻦ اﻟﺒﺎﺣ ــﺚ أن ﻫ ــﺬﻩ اﻟﺮﺳ ــﺎﻟﺔ ﱂ ﺗﻜ ــﻦ ﻛﺎﻣﻠ ــﺔ ﻻ ﲣﻠ ــﻮ ﻣ ــﻦ اﻷﺧﻄـ ــﺎء
واﻟﻨ ـﻮاﻗﺺ ،وﺑﻌﻴــﺪا ﻋــﻦ اﻟﻜﻤــﺎل .وﻟــﺬﻟﻚ ﻳﺮﺟــﻮ ﻣــﻦ ﻓﻀــﻼء واﻟﻨــﺒﻼء اﻹﻧﺘﻘــﺎدات
اﻟﺼــﺤﻴﺤﺔ واﻟﺘﺼــﺤﻴﺤﺎت اﻟﻨﺎﻓﻌــﺔ وﺗﺮﺟــﻮ أن ﻳﻜــﻮن ﻫــﺬﻩ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌــﺔ ﺗﺎﻣــﺎ وﳌــﻦ
اﻧﺘﻔﻌﻮا ﺑﻪ ﻋﺎﻣﺔ .وﻟﻌﻞ اﷲ أن ﳚﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﻠﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻨﻴﻞ رﺿﺎﻩ.
ﺷﺮﺑﻮن 3 ،ﻳﻮﻟﻴﻮ 2012
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الباب األول
مقدمة
أ .خلفية البحث
القرآف ىو كبلـ ا﵁ اؼبعجز اؼبنزؿ على النىب صلى ا﵁
عليو كسلم اؼبكتوب َب اؼبصاحف ،اؼبنقوؿ عنو بالتواتر،
اؼبتعبد بتبلكتو( .الدكتور صبحى الصاحل )2 :1998 :كىو
كتاب اؽبداية ،كمنهج اغبياة ،بني فيو لعباده ما حيل ؽبم كما
حيرـ عليهم ،كما ينفعهم كما يضرىم بأسلوب كاضح
مشرتؽ ،ال عوج فيو كالالتواء .كعرب عن كاقعهم ،كلىب
رغباهتم على اختبلؼ أجساهنم كبيئاهتم كأزماهنم( .الدكتور
ؿبمد بكر إظباعيل)5 :1991 :
كالقرآف العظيم آية باقية على كجو الدىر ،كمعجزة
خالدة ،من جهة فصاحة لفظو ،كببلغة نظمو كأسلوبو ،كدقة
أحكامو كأكامره كنواىيو ،كبياف أظباء ا﵁ كصفاتو ،كدالئلو
1

2

اليقينية كبراىينو العقلية َب أمثالو اؼبضركبة كاختباره بالغيب
كربدل الثقلني باإلتياف دبثلو .كلغة القرآف الىت اصطفاىا ا﵁
تبارؾ كتعاذل فأنزؿ هبا كحيو الكرمي على نبينا سيدنا ؿبمد
صلّى ا﵁ عليو كسلّم بلساف عريب مبني ،فكاف ؽبا البقاء
كاػبلود بقاء ىذا الدين العظيم ((إنا كبن نزلنا الذكر كإنا لو
غبافظوف))( .الدكتور الرشيد ؿبمد األضبد .ص)9:
كالقرآف أبلغ الببلغة حىت ال يستطيع اإلنس كاعبن
على أف يأتوا دبثل ىذا القرآف ال يأتوف دبثلو كلوكاف بعضهم
لبعض ظهريا (القرآف)88 :17 .
كالببلغة ىى علم من علوـ اللغة ،فبالطبع أهنا ؿبتاج
إليها لتفسري القرآف الكرمي .ألف القرآف ىو معجزة من ا﵁،
كمن كجوه إعجاز القرآف ،كما قاؿ ؿبمد على الصابوىن
( )100 :1969أنو َب الدرجة العالية من الببلغة الىت دل
يعهد مثلها .كقاؿ أيضا ( )160 :1969كأما علوـ الببلغة
(اؼبعاىن كالبياف كالبديع) فضركرية ؼبن أراد تفسري الكتاب
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العزيز ،ألنو البد لو من مراعاة ما يقتضيو اإلعجاز ،كذلك
ال يدرؾ إال هبذه العلوـ.
تقع الببلغة كصفا للكبلـ ،كاؼبتكلم دل يسمع كصف
الكلمة هبا (أضبد مصطفى اؼبراغى ،د.ت.)37 :
أما الببلغة َب اللغة الوصوؿ كاالنتهاء كَب االصطبلح
كصفا للكبلـ ،كاؼبتكلم فقط .إذف الببلغة فهى تأدية اؼبعىن
اعبليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة ،ؽبا َب النفس أثر
خبلب ،مع مبلءمة كل كبلـ للموطن الذل يقاؿ فيو،
كاألشخاص الذين خياطبوف( .على اعبارـ كمصطفى أمني:
)10 :2007
إف الكبلـ البليغ ىو الذل يصوره اؼبتكلم بصورة
تناسب أحواؿ اؼبخاطبني ،كإذا البد لطالب الببلغة أف
يدرس ىذه األحواؿ ،كيعرؼ ما جيب أف يصور بو كبلمو
َب كل حالة ،فيجعل لكل مقاـ مقاال.
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كقد اتفق رجاؿ البياف على تسمية العلم الذل تعرؼ
بو أحواؿ اللفظ العرىب الىت هبا يطابق اقتضاء اغباؿ :باسم
علم اؼبعاىن إذف أف علم اؼبعاىن أصوؿ كقواعد يعرؼ هبا
أحواؿ الكبلـ العرىب الىت يكوف هبا مطابقا ؼبقتضى اغباؿ
حبيث يكوف كفق الغرض الذل سيق لو.
كموضعو اللفظ العرىب من حيث إفادتو اؼبعاىن الثواىن
الىت ىى األغراض اؼبقصودة للمتكلم من جعل الكبلـ
مشتمبل على تلك اللطائف كاػبصوصيات ،الىت هبا يطابق
مقتضى اغباؿ.
خصو
كفائدتو معرفة إعجاز القرآف الكرمي ،من جهة ما ّ

ا﵁ بو من جودة السبك ،كحسن الوصف ،كبراعة الرتاكب،
كلطف اإلجياز كما اشتمل عليو من سهولة الرتاكب ،كجزالة
كلماتو ،كعذكبة ألفاظو كسبلمتها ،إذل غري ذلك من ؿباسنو
الىت أقعدت العرب عن مناىضتو ،كحارت عقوؽبم أماـ
فصاحتو كببلغتو.
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كاإلنشاء ىو كبلـ ال حيتمل صدقا كال كذبا لذاتو أك
ما ال يصح أف يقاؿ لقائلو إنو صادؽ أك كاذب .كيضمن
على ضربني طلىب كغري طلىب .أما الطلىب كىو ما يستدعى
مطلوبا غري حاصل كقت الطلب المتناع طلب اغباصل.
كنظر الباحث فيو الكلمات يضمن اإلنشاء خصوصا
الطلىب الىت رغب فيو .إذف الطلىب مكاف مهم َب ميادين علم
اؼبعاىن.
كالقرآف يتناثر فيو اؼبعاىن اللطيفة كاؼبشكلة كاؼبتشاهبة.
إما اؼبعىن اؼبفهوـ من اللفظ حبسب الرتاكب كإما اؼبعىن
اؼبفهوـ من الغرض الذل يساؽ لو الكبلـ .أما سورة لقماف
ىى سورة كردية من السور اؼبكية الىت تعاجل موضوع العقيدة
كتعىن فيها الثواىن الرتبول .كعلى ىذا أراد الباحث هبذا
البحث أف يفهم ما يرد َب أيات القرآف خصوصا َب سورة
لقماف.
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ب .فروض البحث
 .1تقرير البحث
إف الباحث شعر بضعف القوة كسيػجد كثرة
اؼبشكبلت لذلك حيتاج إذل أف يقرر حبث ىذه الرسالة
بشكل التاذل:
أ) .ميداف البحث .كيشتمل حبث ىذه الرسالة على
علم اؼبعاىن َب سورة لقماف.
ب) .منهج البحث .كيسلك الباحث حبث ىذه الرسالة
حبثا مكتىب.
ج) .نوع البحث .فاؼبسألة َب ىذه الرسالة ىى كجود
اؼبعاىن الثواىن األسرار اؼبشتملة َب اآليات القرآنية
الىت يفتقر كشفها بالفهم الدقيق كلكنو دل توجد
الكيفية ؼبعرفتها.
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 .2ربديد اؼبسألة
إف الكبلـ اإلنشائى خصوصا الطلىب لو معاف كثرية
كصيغ ـبتلفة حيتاج إذل البحث ؼبناسبػة كقدر استطاعة
الباحث حيدد حبث ىذه الرسالة َب اؼبسألة األتية:
 .1تعريف الكبلـ اإلنشائى الطلىب
 .2اآليات الىت تضمن الكبلـ اإلنشائى (إنشاء الطلىب)
َب سورة لقماف.
 .3اؼبعاىن عن الكبلـ اإلنشائى (إنشاء الطلىب) َب سورة
لقماف كضوءه َب اجملاؿ الرتبول.
 .3فركض اؼبسألة
 .1ما ىو الكبلـ اإلنشائى الطلىب عند البلغاء ؟
 .2ما اآليات الىت تضمن الكبلـ اإلنشائى (

اإلنشاء

الطلىب) َب سورة لقماف ؟
 .3ما معاىن عن الكبلـ اإلنشائى (اإلنشاء الطلىب) َب
سورة لقماف؟
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ج .أغراض البحث
 .1ؼبعرفة تعريف الكبلـ اإلنشائى الطلىب.
 .2لنيل اآليات الىت تضمن الكبلـ اإلنشائى (اإلنشاء
الطلىب) َب سورة لقماف.
 .3ؼبعرفة اؼبعاىن الثواىن عن الكبلـ اإلنشائى َب سورة لقماف
كضوءه َب اجملاؿ الرتبول.
د .أساس التفكير
إف القرآف كحى يوحى ،كتنػزيل يتنزؿ ،كىدل رباىن يلقى
على النىب ذكرا ،كيأمره أمرا .دل خيتلط مرة كاحدة بشخص
ىذه النىب العرىب الذل كاف بشرا مثل سائر البشر ،كدل يكن
بدعا من حديث السماء الذل أكحاه ا﵁ من لدف نوح إذل
عباده اؼبصطفني األخيار (الدكتور صبحى الصاحل.)341 :
كالقرآف الكرمي نزؿ بلساف عرىب ،كيت ّقف فهمو على شرح
مفردات األلفاظ كمدلوالهتا حبسب الوضع ،قاؿ ا﵁ تعاذل":إنّا
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوف" (يوسف .)2/12 :يوصف
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القرآف الكرمي بأحسن األكصاؼ من جودة السبك كبراعة
الرتاكب كسهولتها كلطف اإلجياز كجزالة الكلمات كعذكبة
األلفاظ كغري ذلك من ؿباسن إعجاز القرآف.
كللقرآف أسرار اؼبعاىن اؼبضمونة فيو كألجل ذلك أف
القرآف ليس ما يفهم من اللفظ فقط بل عنده اؼبعاىن اللطيفة
البديعة اؼبفهومة من األغراض حىت ربري الشخص الستفهامها
إال ؼبن سلم ذكقو كفكره على األساليب.
كاألسلوب ىو اؼبعىن اؼبصوغ َب ألفاظ مؤلفة على صورة
تكوف أقرب لنيل الغرض اؼبقصود من الكبلـ (على اعبارـ
كمصطفى أمني.)14 :2007 :
كأما علوـ الببلغة فتكشف ما أمكن عن أمرين بارزين
َب األسلوب القرآىن اؼبعجز:
 األكؿ ؿباكلة الوصوؿ إذل ما ديكن خلف صبالياتاألساليب القرأنية من الدقيقة كاؼبرامى اعبليلة.
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 كالثاىن تنمية الذكؽ اللغول كالبياىن لريتقى كيسمو.(األستاذ الدكتور ؿبمد على سلطاف)5 :1988 :
كإف علم اؼبعاىن ىو أحد علوـ الببلغة الثبلثة ،البياف
كاؼبعاىن كالبديع كىو يبحث دراسة ما يستفاد من الكبلـ
ضمنا دبعونة القرائن فإنو يريك أف الكبلـ يفيد بأصل كضعو
معىن كلكنو قد يؤدل إليك معىن جديدا يفهم من السياؽ
(على اعبارـ كمصطفى أمني.)277 :2007 :
ه .خطوات البحث
كتابة ىذا البحث ال زبلوا من اػبطوات التالية كىى:
 .1طريقة البحث
أف الطريقة تلعب دكرا كبريا َب البحوث العميقة ،أما
الطريقة اؼبستخدمة الىت استخدامها الباحث َب حبث ىذا
اؼبوضوع فطريقة كاحدة يعىن طريقة البحث اؼبكتىب.
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كمعىن ىذه الطريقة أف البحث معتمدا على آراء العلماء
َب كتبهم اؼبسائل اؼبتعلقة هبذه الرسالة.
 .2نوع اغبقائق
كانت حقائق ىذه الرسالة ىى اغبقائق الثانية أل بأف
كانت ىذه اغبقائق مأخوذة من القرآف الكرمي.
 .3منابع اغبقائق
نقل الباحث منابع اغبقائق َب ىذه الرسالة من نوعني:
أ) اؼبنبع األكؿ
كما سبق بأف ىذه الرسالة تبحث عن الكبلـ
اإلنشائى الطلىب َب سورة لقماف كضوءه َب اجملاؿ
الرتبول بالطريقة التحليلة فأخذ الباحث آيات القرآف
ؼبنبع األكؿ خصوصا سورة لقماف.
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ب) اؼبنبع الثاىن
اؼبنبع الثاىن لبحث ىذه الرسالة كىو الكتب الىت
تتعلق هبذا اؼبوضوع من الكتب الىت تبني عن علم
اؼبعاىن كالنحو كالتفسري كغري ذلك من سائر الكتب
اؼبتعلقة هبا.
 .4طريقة صبع البياف
كيسلك الباحث َب صبيع البياف الطريقة النظرية بغري
مباشرة

)(INDIRECT OBSERVATION

ؼبعرفة الكبلـ اإلنشائى

(اإلنشاء الطلىب) َب سورة لقماف كضوءه َب اجملاؿ
الرتبول.
 .5ربليل اؼبنبع البياف
سيحلل الباحث َب حبث ىذه الرسالة على ربليل
ا﵀تول

)(CONTENT ANALITIK

يعىن بفهم اؼبعاىن اؼبشتملة

على شكل التحليل الذل أخذ الباحث من القرآف الكرمي
كسائر الكتب الىت صنفها البلغاء.
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و .تنظيم الكتابة
تنقسم ىذه الرسالة إذل طبسة أبواب الىت كانت تبدأ
باؼبقدمة كزبتم اػباسبة .كيفصل تنظيم الكتابة كما يلى:
الباب األكؿ :مقدمة كتابة ىذه الرسالة ،تشتمل على
خلفية البحث ،كفركض البحث ،كأغراض البحث ،كأساس
التفكري ،كخطوات البحث ،كتنظيم الكتابة.
الباب الثاىن :حبث عن الكبلـ اإلنشائى ،حيث جيرد
الباحث عن تعريف الكبلـ اإلنشائى الطلىب كأنواعو كمعانيو.
الباب الثالث :اآليات َب سورة لقماف الىت تضمن الكبلـ
اإلنشائى أل إنشاء طلىب ،حيث جيرد الباحث كتب التفسري.
كيشتمل على ﵀ة عن سورة لقماف كأسباب نزكؽبا كخصائصها
كاآليات الىت تضمن الكبلـ اإلنشائى.
الباب الرابع :اؼبعاىن عن الكبلـ اإلنشائى أل إنشاء طلىب
َب سورة لقماف كضوءه َب اجملاؿ الرتبول ،حيث حيلل الباحث
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عن الكبلـ اإلنشائى َب سورة لقماف كضوءه َب اجملاؿ
الرتبول .كيشتمل على آيات الببلغية فيها ،كأنواع الببلغية
فيها ،ككجوه الرتبية َب الكبلـ اإلنشائى فيها كفوائدىا.
الباب اػبامس :خاسبة تشتمل على النتائج ،كاؼبراجع،
كاؼببلحق.
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المراجع
القرآف الكرمي
أبو على الفضل ،ؾبمع البياف لعلوـ القرآف اعبزء الثامن ،دار
الفكر :بريكت ،بدكف سنة.
أىب اغبسن على بن أضبد الواحدل النيسابورل ،أسباب النزكؿ،
الطبعة األكذل ،دار الفكر :بريكت1409 ،ق1988-ـ.
أضبد الدمنهورل ،خلية اللب اؼبصوف بشرح اعبوىر اؼبكنوف ،مكتبة
اؽبداية :سورابايا ،بدكف سنة.
أضبد اؽبامشى ،جواىر الببلغة َب اؼبعاىن كالبياف كالبديع ،دار
الفكر1421 ،ق2000-ـ.
أضبد باضبيد لسانس أداب ،الدكتور أندكس ،درس الببلغة العربية
اؼبدخل َب علم الببلغة كعلم اؼبعاىن ،راجاكرابندك فرسدا:
جاكرتا1996 ،ـ.
أضبد مصطفى اؼبراغى ،تفسري اؼبراغى اجمللد السابع ،دار الفكر:
بريكت2006 ،ـ.
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أضبد كرسوف منور ،اؼبنور قاموس عرىب-إندكنيسى ،فوستاكا
فرغراسف :جوكياكرتا2002 ،ـ.
اغبسني عبد اجمليد ىاشيم ،الدكتور ،اؼبنهج اإلسبلمى َب رعاية
الطفولة ،سنار الكينسندك :بندكنج2000 ،ـ.
جبلؿ الدين ؿبمد ا﵀لى كجبلؿ الدين عبد الرضبن بن أىب بكر
السيوطى ،تفسري القرآف العظيم ،دار العلم :سورابايا ،بدكف
سنة.
جبلؿ الدين عبد الرضبن السيوطى ،لباب النقوؿ َب أسباب
النزكؿ ،دار العلم ،ظبارانج ،بدكف سنة.
جبلؿ الدين عبد الرضبن السيوطى اإلماـ اغبافظ ،اؼبرشدل على
عقود اعبماف َب علم اؼبعاىن كالبياف ،مكتبة أكسها كلواركا:
ظبارانج ،بدكف سنة.
جبلؿ الدين عبد الرضبن السيوطى شيخ اإلسبلـ ،اإلتقاف َب علوـ
القرآف :دار الفكر ،الطبعة الثالثة1370 ،ق1951-ـ.
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شهاب الدين السيد ؿبمود األلوسى البغدادل ،ركح اؼبعاىن َب
تفسري القرآف العظيم السبع اؼبثاىن اعبزء اغبادل كالعشركف،
دار الفكر :بريكت2003 ،ـ.
صاحل ،عبد الواحد ،اإلعراب اؼبفصل لكتاب ا﵁ اؼبرتل اجمللد
التاسع ،دار الفكر للنشر كالتوزيع :فاكس1414 ،ق-
1993ـ.
صبح الصاحل ،الدكتور ،مباحث َب علوـ القرآف ،دار العلم
للمبليني ،الطبعة السابعة عشرة1988 ،ـ.
عبد الرضبن أفندل إظباعيل ،الدكتور ،الرتبية كاألداب الشرعية،
مكتبة أضبد بن سعد بن نبهاف كأكالده :سورابايا ،بدكف
سنة.
عبد الرضبن األخضرل ،ترصبة جوىر اؼبكنوف ،موتيارا علم:
سورابايا1995 ،ـ.
عبد ا﵁ بن عبد ا﵀سن ،الدكتور ،القرآف الكرمي كهبامشة التفسري
اؼبيسر ،يوزع ؾبانا ،بدكف سنة.
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على ،ؿبمد مولنا ،قرآف ؾبيد ،دار الكتب اإلسبلمية :جاكرتا،
2000ـ.
على اعبارـ كمصطفى أمني ،الببلغة الواضحة ،دار اؼبعارؼ:
دبصر ،الطبعة الثانية عشرة1377 ،ق1957-ـ.
على ،الشريف بن ؿبمد اعبرجاىن ،التعريفات ،اغبرمني :جدة،
1421ق2001-ـ.
على الصابوىن ،ؿبمد ،صفوة التفاسري ،اعبزء الثاىن ،دار الفكر:
فاكس1421 ،ق2001-ـ.
فريكز ،ؿبمد كأضبد كرسوف منور ،اؼبنور قاموس إندكنيسى-عرىب،
فوستاكا فرغراسف :سورابايا2007 ،ـ.
ؿبمد بكر إظباعيل ،الدكتور ،كقائع ندكات تعليم اللغة العربية لغري
الناطقني هبا ،مكتبة الرتبية العرىب لدكؿ اػبليع ،اعبزء الثاىن،
1406ق1985-ـ.
ؿبمد سادل ؿبسني ،الدكتور ،تاريخ القرآف الكرمي ،مؤسسة شباب
اعبامعة :إسكندارية ،بدكف سنة.
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ؿبمد صاحل الدين صفواف ،مبادئ الببلغة اعبزء الثاىن ،دار
اغبكمة :جومبانج2008 ،ـ.
ؿبمد على سلطاىن ،الدكتور ،اؼبختار من علوـ الببلغة كالعركض،
دار العصماء ،الطبعة األكذل1418 ،ق1998-ـ.
ؿبى الدين الدركيش ،إعراب القرآف الكرمي كبيانو ،اجمللد السادس،
دار ابن كثري :دمشق1326 ،ق2005-ـ.
ناصر الدين أىب سعيد عبد ا﵁ ابن عمر بن الشريازل البيضاكل،
تفسري البيضاكل اؼبسمى أنوار التنزيل كإسرار التأكيل ،اجمللد
الثاىن ،دار الكتب العلمية :بريكت1408 ،ق1988-ـ.
ناصف كإخوانو ،قواعد اللغة العربية ،اؼبكتبة العلوية :ظبارانج،
1905ـ.
كىبة الزحيلى ،التفسري اؼبنري َب العقيدة كالشريعة كاؼبنهج اجمللد
اغبادل عشر ،دار الفكر :دمشق2009 ،ـ.
ياسني ،ؿبمد بن عيسى الفاداىن ،حسن الصياغة شرح دركس
الببلغة ،اؼبعهد الدين األنوار ،ساراع :رمباع1992 ،ـ.
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