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ختصاراال
يالمجال التربوىالكالم اإلنشائى في سورة لقمان وضوءه في:محّمد خليل

إما املعىن املفهوم من اللفظ . 
واإلنشاء هو كالم . حبسب الرتاكب وإما املعىن املفهوم من الغرض الذى يساق له الكالم

. ال حيتمل صدقا وال كذبا لذاته أو ما ال يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب
ونظر الباحث فيه الكلمات يضمن اإلنشاء .ويضمن على ضربني طلىب وغري طلىب

وأما .إذن الطلىب مكان مهم ىف ميادين علم املعاىن. صا الطلىب الىت رغب فيهخصو 
تكوين النفس الىت هلا إميان قوي وإسالم حقيقى وإحسان والغريلالرتبية هى تنثري النفس

واتفق الباحث عن حبث اآليات الىت تضمن الرتبية ىف سورة . شامل فيصري إنسانا كامال
.لقمان

الم معرفة الكالم اإلمشائى وآيات الىت تضمن الكويهدف هذا البحث إىل
.اإلنشائى الطلىب والنواحى الرتبية ىف سورة لقمان

هذا البحث يعتمد على أساس التفكري للقرآن أسرار املعاىن املضمونة فيه وألجل 
ية املفهومة ذلك أن القرآن ليس ما يفهم من اللفظ فقط بل عنده املعاىن اللطيفة البديع

.راض حىت حتري الشخص الستفهامها إال ملن سلم ذوقه وفكره على األساليبمن األغ
الىت تؤخد من كتب . يستخدم الباحث ىف هذه الرسالة طريقة البحث املكتىب

.البالغة وكتب 
ية فيها ونتائج هذه الرسالة هى وجدت الكالم اإلنشائى ىف سورة لقمان والرتب

ي وإسالم حقيقى تكوين النفس الىت هلا إميان قو : وهى هدف الرتبية لقمان احلكيم
العقيدة وهى ابتعاد : وأما مادة الرتبية لقمان. وإحسان شامل فيصري املتعلم إنسانا كامال

. والعبادة وهى الصالة واألمر باملعروف. الشرك واإلميان بيوم اآلخر، ومعرفة أمساء اهللا
: وأما طريقة الرتبية لقمان احلكيم، وهى. ين وللنفس وللغريق الكرمية هللا وللوالدواألخال

.طريقة املوعظة وطريقة احلوار وطريقة األمثال



الشكر والتقدير

النــــىب الرمحــــة وعلــــى الــــه والصــــالة والســــالم علــــى . رب العــــاملنياحلمــــد هللا 
وقــد ّمت هــذه الرســالة :أمــا بعــد.وأصــحابه ومــن اتــبعهم بإحســان إىل يــوم الــدين

.بعناية اهللا تعاىل
الكالم اإلنشائى فى سورة لقمان وضوءه فى "بـاملوضوعهذه الرسالة 

للحصول على درجة فاء شرط من الشروطيالستتقدم "بوىلمجال التر ا
جلامعة الشيخ اللغة العربيةتعليم كلية الرتبية يف قسم برجانا فننديدكان إسالمس

. نور جايت اإلسالمية احلكومية شربون
وىف كتابة الرسالة هذه تناول الباحث املساعدات واإلرشددات الغالية من 

. لهأن يقدم جزيل الشكر وجليل التقديرخمتلف اإلطراف فيجدر بالباحث
:وهم كما يلي

كمدير جامعة الشيخ نور املاجستري،خمتارمعصوم احلاج كتور د الستاذاأل.1
.جايت اإلسالمية احلكومية شربون

كلية الرتبية جلامعة الشيخ كعميداملاجستري  ،الدكتور سيف الدين زهرى.2
.شربوناإلسالمية احلكوميةنور جايت

اللغة تعليم رئيس قسم املاجستريضية زين الدين، ار احلاجة راندا دكتو ال.3
واملمتحنة جلامعة الشيخ نور جايت اإلسالمية احلكومية شربونالعربية
.األوىل



يف كتابة األولشرفوهواملاملاجستري، الدتوراندوس احلاج بشرى إمام.4
.هذه الرسالة

.يف كتابة هذه الرسالةشرف الثايناملاملاجستري وهو، الدكتوراندوس حزم.5
.مامان ذو اإلميان، املاجستري وهو املمتحن الثاىن.6
جلامعة الشيخ نور جايت اإلسالمية وظفني بقسم الرتبية مجيع املدرسني وامل.7

.احلكومية شربون
، واألصدقاء سواء  واألخ الكبريرمني واألخت الكبريةوالد الكاتب املك.8

ثون للباحث لكي ينتهي ذين هم حياللغة العربية التعليم كانوا يف قسم 
.هذه الرسالة

.ومن الذين الميكن للباحث أن يذكر كلهم.9
ــــيقن الباحــــث أن هــــذه  ــــوالرســــالةوت ــــة ال ختل مــــن األخطــــاء مل تكــــن كامل
ولــذلك يرجــو مــن فضــالء والنــبالء اإلنتقــادات . والنــواقص، وبعيــدا عــن الكمــال

رســالة نافعــة تامــا وملــن الصــحيحة والتصــحيحات النافعــة وترجــو أن يكــون هــذه ال
. ولعل اهللا أن جيعل هذه الرسلة وسيلة لنيل رضاه. انتفعوا به عامة

2012يوليو3، شربون
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

القرآف ىو كبلـ ا اؼبعجز اؼبنزؿ على النىب صلى ا 
عليو كسلم اؼبكتوب َب اؼبصاحف، اؼبنقوؿ عنو بالتواتر، 

كىو  (2: 1998: الدكتور صبحى الصاحل). اؼبتعبد بتبلكتو
كتاب اؽبداية، كمنهج اغبياة، بني فيو لعباده ما حيل ؽبم كما 

حيـر عليهم، كما ينفعهم كما يضرىم بأسلوب كاضح 
كعرب عن كاقعهم، كلىب . مشرتؽ، ال عوج فيو كالالتواء

الدكتور ). رغباهتم على اختبلؼ أجساهنم كبيئاهتم كأزماهنم
 (5: 1991: ؿبمد بكر إظباعيل

 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 
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اليقينية كبراىينو العقلية َب أمثالو اؼبضركبة كاختباره بالغيب 
كلغة القرآف الىت اصطفاىا ا . كربدل الثقلني باإلتياف دبثلو

تبارؾ كتعاذل فأنزؿ هبا كحيو الكرمي على نبينا سيدنا ؿبمد 
صّلى ا عليو كسّلم بلساف عريب مبني، فكاف ؽبا البقاء 

إنا كبن نزلنا الذكر كإنا لو )) كاػبلود بقاء ىذا الدين العظيم
 (9:ص. الدكتور الرشيد ؿبمد األضبد(. )(غبافظوف

 كالقرآف أبلغ الببلغة حىت ال يستطيع اإلنس كاعبن 
على أف يأتوا دبثل ىذا القرآف ال يأتوف دبثلو كلوكاف بعضهم 

 (88: 17. القرآف)لبعض ظهريا 

 كالببلغة ىى علم من علـو اللغة، فبالطبع أهنا ؿبتاج 
ألف القرآف ىو معجزة من ا، . إليها لتفسري القرآف الكرمي

كمن كجوه إعجاز القرآف، كما قاؿ ؿبمد على الصابوىن 
أنو َب الدرجة العالية من الببلغة الىت دل  (100: 1969)

كأما علـو الببلغة  (160: 1969)كقاؿ أيضا . يعهد مثلها
فضركرية ؼبن أراد تفسري الكتاب  (اؼبعاىن كالبياف كالبديع)
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العزيز، ألنو البد لو من مراعاة ما يقتضيو اإلعجاز، كذلك 
 .ال يدرؾ إال هبذه العلـو

 تقع الببلغة كصفا للكبلـ، كاؼبتكلم دل يسمع كصف 
 (.37: ت.أضبد مصطفى اؼبراغى، د)الكلمة هبا 

 أما الببلغة َب اللغة الوصوؿ كاالنتهاء كَب االصطبلح 
إذف الببلغة فهى تأدية اؼبعىن . كصفا للكبلـ، كاؼبتكلم فقط

اعبليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة، ؽبا َب النفس أثر 
خبلب، مع مبلءمة كل كبلـ للموطن الذل يقاؿ فيو، 

: على اعباـر كمصطفى أمني). كاألشخاص الذين خياطبوف
2007 :10) 

 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 
باسم : بو أحواؿ اللفظ العرىب الىت هبا يطابق اقتضاء اغباؿ

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

 كفائدتو معرفة إعجاز القرآف الكرمي، من جهة ما خّصو 
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 
كيضمن . ما ال يصح أف يقاؿ لقائلو إنو صادؽ أك كاذب

أما الطلىب كىو ما يستدعى . على ضربني طلىب كغري طلىب
. مطلوبا غري حاصل كقت الطلب المتناع طلب اغباصل
كنظر الباحث فيو الكلمات يضمن اإلنشاء خصوصا 

إذف الطلىب مكاف مهم َب ميادين علم . الطلىب الىت رغب فيو
 .اؼبعاىن

.  كالقرآف يتناثر فيو اؼبعاىن اللطيفة كاؼبشكلة كاؼبتشاهبة
إما اؼبعىن اؼبفهـو من اللفظ حبسب الرتاكب كإما اؼبعىن 

أما سورة لقماف . اؼبفهـو من الغرض الذل يساؽ لو الكبلـ
ىى سورة  كردية من السور اؼبكية الىت تعاجل موضوع العقيدة 

كعلى ىذا أراد الباحث هبذا . كتعىن فيها الثواىن الرتبول
البحث أف يفهم ما يرد َب أيات القرآف خصوصا َب سورة 

 .لقماف
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 فروض البحث .ب 

  تقرير البحث .1

إف الباحث شعر بضعف القوة كسيػجد كثرة 
اؼبشكبلت لذلك حيتاج إذل أف يقرر حبث ىذه الرسالة 

 :بشكل التاذل

كيشتمل حبث ىذه الرسالة على  . ميداف البحث. (أ
 .علم اؼبعاىن َب سورة لقماف

كيسلك الباحث حبث ىذه الرسالة . منهج البحث. (ب
 .حبثا مكتىب

فاؼبسألة َب ىذه الرسالة ىى كجود . نوع البحث. (ج
اؼبعاىن الثواىن األسرار اؼبشتملة َب اآليات القرآنية 
الىت يفتقر كشفها بالفهم الدقيق كلكنو دل توجد 

 .الكيفية ؼبعرفتها
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 ربديد اؼبسألة .2

إف الكبلـ اإلنشائى خصوصا الطلىب لو معاف كثرية 
كصيغ ـبتلفة حيتاج إذل البحث ؼبناسبػة كقدر استطاعة 

 :الباحث حيدد حبث ىذه الرسالة َب اؼبسألة األتية

 تعريف الكبلـ اإلنشائى الطلىب .1

 (إنشاء الطلىب)اآليات الىت تضمن الكبلـ اإلنشائى  .2
 .َب سورة لقماف

َب سورة  (إنشاء الطلىب)اؼبعاىن عن الكبلـ اإلنشائى  .3
 .لقماف كضوءه َب اجملاؿ الرتبول

 

  فركض اؼبسألة .3

  ما ىو الكبلـ اإلنشائى الطلىب عند البلغاء ؟ .1

نشاء اإل)ما اآليات الىت تضمن الكبلـ اإلنشائى  .2
 َب سورة لقماف ؟ (الطلىب

َب  (اإلنشاء الطلىب)ما معاىن عن الكبلـ اإلنشائى  .3
 سورة لقماف؟
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 أغراض البحث .ج 

 .ؼبعرفة تعريف الكبلـ اإلنشائى الطلىب .1

اإلنشاء )لنيل اآليات الىت تضمن الكبلـ اإلنشائى  .2
 .َب سورة لقماف (الطلىب

ؼبعرفة اؼبعاىن الثواىن عن الكبلـ اإلنشائى َب سورة لقماف  .3
 .كضوءه َب اجملاؿ الرتبول

 

 أساس التفكير .د 

إف القرآف كحى يوحى، كتنػزيل يتنزؿ، كىدل رباىن يلقى 
دل خيتلط مرة كاحدة بشخص . على النىب ذكرا، كيأمره أمرا

ىذه النىب العرىب الذل كاف بشرا مثل سائر البشر، كدل يكن 
بدعا من حديث السماء الذل أكحاه ا من لدف نوح إذل 

 (.341: الدكتور صبحى الصاحل)عباده اؼبصطفني األخيار 

كالقرآف الكرمي نزؿ بلساف عرىب، كيتّقف فهمو على شرح 
إنّا :"مفردات األلفاظ كمدلوالهتا حبسب الوضع، قاؿ ا تعاذل

يوصف . (12/2:يوسف)" أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوف
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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 
على اعباـر )تكوف أقرب لنيل الغرض اؼبقصود من الكبلـ 

 (.14: 2007: كمصطفى أمني

كأما علـو الببلغة فتكشف ما أمكن عن أمرين بارزين 
 :َب األسلوب القرآىن اؼبعجز

األكؿ ؿباكلة الوصوؿ إذل ما ديكن خلف صباليات  -
 .األساليب القرأنية من الدقيقة كاؼبرامى اعبليلة
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. كالثاىن تنمية الذكؽ اللغول كالبياىن لريتقى كيسمو -
 (5: 1988: األستاذ الدكتور ؿبمد على سلطاف)

كإف علم اؼبعاىن ىو أحد علـو 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 

 (.277: 2007: على اعباـر كمصطفى أمني)
  

 

 خطوات البحث .ه 

 :كتابة ىذا البحث ال زبلوا من اػبطوات التالية كىى

  طريقة البحث .1

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

 

 
 
 

  نوع اغبقائق .2

كانت حقائق ىذه الرسالة ىى اغبقائق الثانية أل بأف 
 .كانت ىذه اغبقائق مأخوذة من القرآف الكرمي

 
 

  منابع اغبقائق .3

 : نقل الباحث منابع اغبقائق َب ىذه الرسالة من نوعني
 

 اؼبنبع األكؿ ( أ

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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 اؼبنبع الثاىن ( ب

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

 

 

  طريقة صبع البياف .4

كيسلك الباحث َب صبيع البياف الطريقة النظرية بغري 
ؼبعرفة الكبلـ اإلنشائى   (INDIRECT OBSERVATION)مباشرة 

َب سورة لقماف كضوءه َب اجملاؿ   (اإلنشاء الطلىب)
 .الرتبول

  ربليل اؼبنبع البياف .5

سيحلل الباحث َب حبث ىذه الرسالة على ربليل 
يعىن بفهم اؼبعاىن اؼبشتملة  (CONTENT ANALITIK) اتول 

على شكل التحليل الذل أخذ الباحث من القرآف الكرمي 
 .كسائر الكتب الىت صنفها البلغاء
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 تنظيم الكتابة .و 

تنقسم ىذه الرسالة إذل طبسة أبواب الىت كانت تبدأ 
 :كيفصل تنظيم الكتابة كما يلى. باؼبقدمة كزبتم اػباسبة

مقدمة كتابة ىذه الرسالة، تشتمل على : الباب األكؿ
خلفية البحث، كفركض البحث، كأغراض البحث، كأساس 

 . التفكري، كخطوات البحث، كتنظيم الكتابة

حبث عن الكبلـ اإلنشائى، حيث جيرد : الباب الثاىن
 .الباحث عن تعريف الكبلـ اإلنشائى الطلىب كأنواعو كمعانيو

اآليات َب سورة لقماف الىت تضمن الكبلـ : الباب الثالث
. اإلنشائى أل إنشاء طلىب، حيث جيرد الباحث كتب التفسري

كيشتمل على ة عن سورة لقماف كأسباب نزكؽبا كخصائصها 
 .كاآليات الىت تضمن الكبلـ اإلنشائى

اؼبعاىن عن الكبلـ اإلنشائى أل إنشاء طلىب : الباب الرابع
َب سورة لقماف كضوءه َب اجملاؿ الرتبول، حيث حيلل الباحث 
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عن الكبلـ اإلنشائى َب سورة لقماف كضوءه َب اجملاؿ 
كيشتمل على آيات الببلغية فيها، كأنواع الببلغية . الرتبول

 .فيها، ككجوه الرتبية َب الكبلـ اإلنشائى فيها كفوائدىا

خاسبة تشتمل على النتائج، كاؼبراجع، : الباب اػبامس
 .كاؼببلحق
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