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ABSTRAK
Muhassinat ma’nawiyyah adalah istilah Balaghoh yang perbaikannya terutama karena
maknanya, kemudian diikuti dengan perbaikan lafal yang tidak disengaja. Itu adalah apa yang
termasuk dalam perhiasan kata estetika dan moral yang kadang-kadang memiliki perbaikan dan
perhiasan dalam pengucapan juga, tetapi tidak sesuai dengan orisinalitas. Penelitian ini bertujuan
untuk menemukan tandingan dan wawancara pada bagian ketiga puluh dan relevansinya dengan
ilmu komunikasi dalam dakwah Islam. Al-Tibaaq digabungkan dengan dua antonim, yaitu
makna yang berlawanan dalam kalimat, dan sebaliknya Muqobalah adalah bahwa pembicara
muncul dengan dua atau lebih kata yang kompatibel, kemudian dengan lawannya atau yang lain,
masing-masing. Al-Qur’an, sebagai rujukan pertama bagi umat Islam, merepresentasikan metode
dan metode dakwah kepada orang-orang beriman. Penelitian ini merupakan penelitian
perpustakaan dengan pendekatan objektif dan analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an pada
bagianjuz tiga puluh, yang mengandung unsur Tibaq dan Muqobalah, dan bagian ini berisi 37
surah yang berbicara tentang akhirat, kebangkitan, kemampuan Allah SWT dan perjumpaannya
dengan-Nya. Poros utama di dalamnya adalah bahwa akhirat adalah untuk Allah SWT dan
seluruh urusan ada di tangan Tuhan. Dia berjalan dalam pemaparan kurikulum akidah,
menyerukan tauhid, dan melarang kemusyrikan dan kepercayaan yang rusak, dan menjelaskan
efek dari masing-masing sehingga yang jahat dibedakan dari yang baik, dan fakta menjadi jelas
dan lengkap tanpa ada noda di dalamnya. Sumbu ini disajikan dalam Ushlu Badi’ yang indah
yang mempengaruhi jiwa. Pengaruh ini erat kaitannya dengan ilmu komunikasi dan metode
dakwah dalam Al-Qur'an.
Kata Kunci: Thibaq, Muqobalah, Ushulub, Ittishal, Dakwah, Juz tiga puluh
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ملخص
أوًل وبالذات 1وىو إن تبعو حتسٌن
اجعا إىل ادلعىن ً
احملسنات ادلعنوية ىو مصطلح البالغة اليت يكون التحسٌن فيها ر ً
2
حتسٌن وتزيٌن يف اللفظ
اللفظ غًن مقصود  .ىي ما يشتمل عليو الكالم من زينات مجالية معنوية قد يكون هبا أحياناً
ٌ

أيضاً ولكن تبعاً ًل أصالة .3يهدف ىذا البحث إىل اكتشاف الطباق وادلقابلة يف اجلزء الثالثٌن وما مناسبتها بعلم
ًلتصال يف الدعوة اإلسالمية .الطباق ىو جيمع مع متضادين ،أي معنٌن متقابلٌن يف اجلملة وادلقابلة ىي أن يأيت
ادلتكلم بلفظٌن متوافقٌن فأكثر ،مث بأضدادىا أو غًنمها على الرتتيب .القرآن كمرجع األول للمسلمٌن قد مثّل
للمومنٌن مناىج وطريقة الدعوة ،بدأت الدعوة يف عهد رسول صلى اهلل عليو وسلم مبنهج دعوة مكة بعده جاء منهج
دعوة مدينة ،ومنهج الدعوة تتطور مبرور الوقت إىل يومنا اآلن وأسلوب دعوة النيب والصحابة الكرام تتزحزح وتنسى.
ىذا البحث دراسة مكتبية مبنهج ادلوضوعي وحتليل آيات القرآن يف اجلزء الثالثٌن اليت حتتوي على عنصر الطباق
وادلقابلة ،كما أن ىذا اجلزء حيتوي على  33سورة تتحدث عن اآلخرة وادلعاد وقدرة اهلل تعاىل ولقائو .واحملور الرئيسي
فيها أن اآلخرة هلل تعاىل واألمر كلو بيد اهلل .يسًن يف عرض منهج العقيدة ،داعياً إىل التوحيد ،وناىياً عن الشرك
والعقائد الفاسدة ،ومبيناً آثار كل منها ليتميز اخلبيث من الطيب ،وتتضح احلقائق كاملة ًل شائبة فيها .وىذا احملور
يعرض باألسلوب البديعي الفين الرائع ادلؤثر يف النفوس .وىذا التأثًن لو عالقة وثيقة بعلم اًلتصال وأسلوب الدعوة يف
القرآن.
الكلمة األساسية  :الطباق ،ادلقابلة ،األسلوب ،اًلتصال ،الدعوة ،اجلزء الثالثٌن

1مناىج جامعة ادلدينة العادلية ،البالغة  - 1البيان والبديع ،ص334 :
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ABSTRACT
Muhassinat ma’nawiyyah is the term of rhetoric in which the improvement is due to the meaning
first and in particular, which is followed by an unintentional improvement of the pronunciation.
It is what is included in speech of aesthetic and moral adornments that may sometimes have
improvement and adornment in the pronunciation as well, but according to no originality. This
research aims to discover the counterpoint and the interview in the thirtieth part and their
relevance to the science of communication in the Islamic call. Al-Tibaaq is combined with two
antonyms, i.e. opposite meanings in the sentence, and the opposite is that the speaker comes up
with two or more compatible words, then with their opposites or others, respectively. The
Qur’an, as the first reference for Muslims, represented to the believers the methods and method
of da’wah. The da’wah began in the era of the Messenger of God, may God’s prayers and peace
be upon him, with the method of da’wah to Mecca, after him came the da’wah approach to
Madinah. This research is a desk study with the objective approach and analysis of the verses of
the Qur’an in the thirtieth part, which contains the element of tabaq and the interview, and this
part contains 73surahs that talk about the hereafter, the resurrection, the ability of God Almighty
and his encounter with him. The main axis in it is that the afterlife is for God Almighty and the
whole matter is in the hands of God. He walks in the presentation of the curriculum of the creed,
calling for monotheism, and forbidding polytheism and corrupt beliefs, and clarifying the effects
of each of them so that the evil is distinguished from the good, and the facts become clear and
complete without any blemish in them. This axis is presented in a wonderful artistic style that
affects the souls. This influence is closely related to the science of communication and the
method of da'wah in the Qur'an.
Keyword: Thibaq, Muqobalah, Ushulub, Ittishal, Dakwah, Juz thirty


ت

شكر وتقدير

احلمد هلل الذي يسر السبيل ملن أراد ،وىدى إىل الصراط املستقيم من شآء من العباد ،وجعل األعمال
الصاحلة ذخرية ليوم املعاد ،خمول النعم ،وحمول النقم .وصلى وسلم على عبده ورسولو سيدنا حممد وعلى آلو وأصحابو
امجعني ،اما بعد.
فالشكر واحلمد هلل تعاىل بعد انتهائي يف الدراسة الرمسية وكتابة الرسالة العلمية بعنوان" :المحسنات المعنوية
في الجزء الثالثين من القرآن الكريم ومناسبتها بعلم االتصال في الدعوة اإلسالمية (دراسة تحليلة موضوعية

في بالغة القرآن)" وبرضا اهلل تعاىل وتوفيقو انتهيت من كتابة ىذا البحث العلمى إلكمال شرط من الشروط الالزمة
لنيل الشهادة العلمية يف ىذه اجلامعة اإلسالمية احلكومية.
وقد واجهت الباحثة كثريا من الصعوبات إما من ناحية كفاية شخصية وإما من ناحية كفاية علمية ،ولكن
بعون من اهلل مث مبساعدة املساعدين وبعنايتهم استطاعت الباحثة إمتام ىذا البحث ،لذلك يف ىذه الفرصة القيمة
أرادت الباحثة ان تقدم الشكر والثناء إىل كل من :
 .1معايل مدير جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية األستاذ الدكتور أمحد جماىدين.
 .2فضيلة عميد كلية أصول الدين جبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية الدكتور مجال
الدين ربئي ،وكالئها األول والثاين والثالث وىم :فضيلة الدكتور سوكيات ،وفضيلة الدكتور ذوا الكفل،
وفضيلة الدكتور رضوان حسيب ،مع أكفائهم بكلية أصول الدين الذين وجهوا وبذلوا كل ماهلم من
الفكرة والقوة لتقدم كلية أصول الدين.
 .3فضيلة رئيس قسم علوم القرآن والتفسري " الدكتورة جين أرين " الذين قاما كثريا مبساعدة الباحثة وحتليل
املشاكل سواء كانت تتعلق باألمور األكادمية أم غريىا.
 .4فضيلة املشر على الرسالة " األستاذ مشهوري فرتا املاجستري واألستاذ فكري حممود املاجستري" الذين
تعبا كثريا وبذال جهدا مشكورا يف توجيو الباحثة إلهناء كتابة ىذا البحث.
 .5إىل املكرم " الدكتورة جين أرين" كمرشد أكادميي للباحثة فأشكره على نصيحتو والتشجيع منو والتوجيو
للباحثة طول كتابة ىذا البحث.

ث

 .6أصحاب الفضيلة املدرسني واملعلمني واملوظفني الذين قد بذلوا جهودىم يف عملية التعليم يف الفصل
الدويل خاصة ،وكلية أصول الدين عامة ،يف جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.
حب ورفق .وهلما الدعاء
 .7وفوق كل ذلك ،أقدم جزيل شكري لوالدي ،اللذين حفظاين وربياين بكل ّ
اللهم اغفرهلما وارمحهما كما ربياين صغرية واجعل أعماهلما يف رضاك واجزمها أحسن اجلزاء وأدخلهما
من عبادك الصاحلني.
 .8ألفضال أخواتى نور اهلداية ،شرتيين ،نريوانا ديوي وأخوايت صغرية حافظة ،نور سعادة ،ربيعة عدوية،
النساء دسريانا جزاكن اهلل خريا كثريا
 .9مجيع األصدقاء ىف الفصل ،إخواين وأخوايت احملبوبني الذين صاحبوين يف حزين وفرحي :أمي ثقيلة،
جيهان فرياميدا ،رزدا يانا ،نورمة ،رنيت ديفنيا ،نورحليزى فجرن،فطرياين ،فرتى ،رومي ،نبيل ،فاتح،
أجي ،ريان ،تري ،وحيودي ،إهلام ،حذيفة ،شهدان .جزاكم عين اهلل خبري كثري.
 .11وأخريا ،أوجو الشكر لكل من بذل جهده مساعدة يل يف أداء واجبايت وشجعين ودفعين إىل إجناز
ىذا البحث.
واهلل اهلادي إىل سبيل الرشاد-بيكنبارو 28 ،يونيو 2121
الباحثة

جيهان فرياميدا
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الباب األول
المقدمة
أ .خلفية البحث
يعد االتصال من اٞنوضوعات رئيسية يف اٝندمة االجتماعية إلهنا مهنة قائمة على االتصال يف كافة اشكالو
فاالتصال أداة لتنمية االنسان وتطور معارفو وخرباتو سواء من ناحية االجتماعية أو التعليمية أو الرتبوية أو التثقيفية أو
دورا ىاماً يف ٓنقيق ىذا اٟندف واألخصائي االجتماعئ.
التوجيهية أو السياسة حيث تلعب وسائل االتصال ً
االتصال يعد من حاجة االنسان كمخلوق اجتماعي ،يعيش االنسان داخل ٠نتمعات أو ْنمعات ،فيحتاج إىل
االتصال كوسيلة لنقل األفكار واٞنشاعر ،والتفاعل مع آّتمع ،وتقدًن التسلية للعامل ،والتم ّكن من فهم العامل،
األمة من ١نيط اٛنهل والكفر
والتعليم أي جيب توصيل األفكار واٞنعلومات واٝنطط الدراسية ،والدعوة الىت تُعين بنقل ّ
والضبلل إىل ١نيط اٟنداية واإلديان والرشاد.
فاالتصال ىو مفتاح كل اٞنسائل ،فاٞنسألة ال تنهى بالكتمان والعمل قط وإمنا ٓنتاج إىل حل واتصال وخاصة يف
اٞنسائل االجتماعية .واٞنعلومات ال تنقل إال باالتصال ،وكذلك الدعوة لن تنتشر إال باالتصال الناجح .االتصال
الدعوي تدور بٌن الداعي واٞندعو .واالتصال الفاسد سيسبب سوء الفهم وعدم وصول رسالة إىل اٞنستقبل ،ويف
الدعوة فالرسالة ال تصل إىل اٞندعو ،وىدف الدعوة ال تصل.
قال اهلل تعاىل يف سورة النحل اآلية ٕ٘ٔ
اٜنِ ْك َم ِة َوالْ َم ْو ِعظَِة ا ْٜنَ َسنَ ِة
ك بِ ْ
"ادعُ إِ َىل َسبِ ِيل َربّْ َ
ْ
ِ ِ
ِ ِِ
ين"
َسبيلو َو ُى َو أ َْعلَ ُم بالْ ُم ْهتَد َ

ِ
ِ
ض َّل َع ْن
َح َس ُن إِ َّن َربَّ َ
ك ُى َو أ َْعلَ ُم ِّنَ ْن َ
َو َجاد ْٟنُ ْم بِالَِّت ى َي أ ْ

ذكر ٚنعان ىادي سفوترا يف كتابتو عن مسائل االتصال الدعوي وما يعارضو أن ىذه اآلية ٓنتوي على معىن
منهج الدعوة وىي ثبلثة مناىج يف االتصال الدعوي:
أوالً الدعوة باٜنكمة وىي إرسال رسالة الدعوة بطريقة حكيمة سهل للفهم واإلدراك ،كما أن معىن اٜنكمة ىي

السري اٞنوجود بٌن اٞنرء وبٌن نفسو.
إمكانية التأثًن بكشف اٜناجب ّ

 1منال طلعت ١نمود ،مدخل إىل علم االتصال ،اٞنكتب اٛنامعي اٜنديث  -اإلسكندرية ،مصر ٕٕٓٓ م ،ص ٘
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رٚنية

ثانياً الدعوة باٞنوعظة اٜنسنة وىي ٘نل نفس اٞندعو ّننهج التعلّم والتعليم يعين بأداء برامج تعليمية رٚنية وغًن

ثالثاً الدعوة بآّادلة وىي ٘نل نفس اٞندعو بالتقارب النفسي باٜنوار واٞنشاورة ،وىذا اٞننهج تُستعمل لدى
اٞنتعلمٌن والعلماء تؤدى ىذا اٞننهج الدعوي َندال معقول واحرتام البعض واحرتام آراء اآلخرين ببل غضب وتفاعل.
ّنا يتعلق ّننهج الدعوةّ ،بٌن جبلل الدين ر٘نت يف كتابو  Islam Aktualىناك مبادئ منهج الدعوة الت
جيب على الداعي التمسك ّٔا :
األول قوالً سديداً  :وىي خطة دعوة باستخدام واختيار الكلمات اٞنناسبة واٛنازمة كي تكون لرسالة الدعوة أثراً
يف عقل ونفس اٞندعو .يعين إرسال الرسالة بصدق ،دون تردد و اختبلط.
الثاين قوالً كردياً  :وىي استخدام كلمات التعظيم ،وىذه الطريقة تستعمل إلكرام كبار السن ،وكبار آّتمع،
ورؤساء األمة .وعلى الداعي اإلكرام ،وعدم التكرب.
بٌن وواضح ،خاصة لدعوة طبقات
الثالث قوالً بليغاً  :وىي طريقة دعوة مباشرة إىل ىدف الكبلم ،بليغ ّنعىن ّ ٌ
آّتمع اٞنخصوصة ،بطريقة معرفة حال اٞندعو من ناحية العُرف ،واالقتصاد ،والسياسةّٔ .ذه الطريقة وإىداء اٞنوضوع
اٞنناسب سهلة الفهم والقبول للمدعو .كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم " فليقل خًناً أو ليصمت".
الرابع قوالً ميسوراً  :وىي استخدام الكلمات اٝنفيفة ،وسهلة الفهم ،وسهلة اإلداك وكلمات سهلة الرتكيب,
وطرح األمثلة اٞنعقولة والصحيحة حسب ما َنري يف آّتمع وىذه الطريقة تستعمل لدعوة آّتمع العوام الذين كانوا
درجة تعلميهم واقتصادىم منخفضة.
الرابع قوالً ليّناً  :وىي خطة الدعوة باستعمال كلمات اللينة ومليئة بالر٘نة واالىتمام وىذه الطريقة تسعمل لدعوة

غًن اٞنسلمٌن واٞنؤلفٌن الذين مل يدركوا اإلسبلم واإلديانّٔ .ذه الطريقة تقبل الدعوة بإخبلص ببل تعصب واجتناب
الكلمات الت تؤمل القلب.
وىذا اٞننهج الذي قدمو جبلل الدين ر٘نت حفظو اهلل يف منهج الدعوة اٞنأخوذ من القرآن والسنة كما علمنا اهلل
ورسولو .فالقرآن كمرجع األول للمسلمٌن قد مثّل للمومنٌن مناىج وطريقة الدعوة ،بدأت الدعوة يف عهد رسول صلى

اهلل عليو وسلم ّننهج دعوة مكة بعده جاء منهج دعوة مدينة ،ومنهج الدعوة تتطور ّنرور الوقت إىل يومنا اآلن
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وأسلوب دعوة النيب والصحابة الكرام تتزحزح وتنسى .ىذه الرسالة ستباحث القليل عن االتصال الدعوي يف القرآن
الذي َأَب بعض الداعية عنها ،يعين االتصال البليغ أي وصل الفهم إىل اٞندعو.
القرآن الكرًن ىو أكرب اٞنعجزات الذي جاء بو النيب صلى عليو وسلم ،فمن يقرأه ِنضوع وخشوع فهم وشعر ّنا
تعين بو اآليات وتأثر يف نفسو ف يطمأن قلبو .كما أن لغة القرآن واسلوبو إعجاز لدى شعراء اٛناىلية يف عهد النيب
صلى اهلل عليو وسلم  ،ومل يستطيعوا تقليده.
من إحدى أساليب القرآن يف علم الببلغة ىي احملسنات اٞنعنوية من علم البديع وىي الت يكون التحسٌن فيها
اجعا إىل اٞنعىن أوًال وبالذات .وىنا ٓناول الكاتبة لتوضح للقارئ أسلوب االتصال الدعوي يف القرآن الكرًن يف
ر ً
احملسنات اٞنعنوية وخصصت الباحثة يف البحث عن الطباق واٞنقابلة يف اٛنزء الثبلثٌن.
اختارت الباحثة ىذا اٛنزء ألنو يقرأ كثًناً يف الصلوات ،وحيفظو الكثًن من الصغار والكبار ،فيحسن أن يعرف
معاين ىذا اٛنزء من القرآن الكرًن .والقرآن أنزل ألمور ثبلثة :األمر األول :التعبد هلل بتبلوتو .والثاين :التدبر ٞنعانيو.
ِ
ك ُمبَ َرٌك لّْيَدَّبَُّرواْءَايَتِ ِو َولِيَتَ َذ َّكَر أُْولُو االَلْبَا ِب}ٕ  .وال ديكن
َنزلْنَوُ إِلَْي َ
بأَ
والثالث :االتعاظ بو .قال اهلل تبارك وتعاىل{ :كتَ ٌ
ٖ
ألحد أن يتذكر بالقرآن إال إذا عرف اٞنعىن.
أسلوب القرآن يف ىذا اٛنزء ىو األسلوب األديب الفين؛ تكثر فيو الصور واحملسنات ،وخياطب العاطفة ألن
اآليات تؤثر النفس ،الفاظو موحية واألفكار فيو ٣نتزجة بالعاطفة .واٛنزء الثبلثون من القرآن الكرًن الذي حيتوي على
 ٖٚسورة تتحدث عن اآلخرة واٞنعاد وقدرة اهلل تعاىل ولقائو .واحملور الرئيسي فيها أن اآلخرة هلل تعاىل واألمر كلو بيد
اهلل .وىذا احملور يعرض باألسلوب البديعي الفين الرائع اٞنؤثر يف النفوس.

ٗ

وبناءا على تلك اٝنلفيات تريد الباحثة أن تباحث عن آيات احملسنات اٞنعنوية الواردة يف اٛنزء الثبلثٌن ومناسبتو

بعلم اإلتصال يف كتب التفاسًن دراسة ٓنليلية موضوعية ٓنت العنوان "المحسنات المعنوية في الجزء الثالثين من
القرآن الكريم ومناسبتها بعلم اإلتصال في الدعوة اإلسالمية (دراسة تحليلة موضوعية في بالغة القرآن)"

 2ص 29 :

١3نمد بن صاحل بن ١نمد العثيمٌن ،تفسًن جزء عم( ،دار الثريا للنشر والتوزيع ،الرياض الطبعة الثانية ٕٖٔٗ ،ى  ٕٕٓٓ -م) ص ٙ
4هنيك محلية السكة ،احملسنات البديعية يف اٛنزء الثبلثٌن من القرآن الكرًن،

 ،http://prosiding.imla.or.id/index.php/pinba/article/view/128أطلع عليو بتاريخ ٘ مايو ٕٕٓٓ ساعة ٔٙ:ٓٚ
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ب .توضيح مصطلحات البحث
اٞنوضوع من ىذا البحث ىو " :احملسنات اٞنعنوية يف اٛنزء الثبلثٌن من القرآن الكرًن ومناسبتها بعلم
اإلتصال يف الدعوة اإلسبلمية (دراسة ٓنليلة موضوعية يف ببلغة القرآن)" إلبعاد األخطاء يف فهم
اٞنوضوع سأوضح معىن اٞنصطلحات اٞنوجوة يف ما يلي:
اجعا إىل اٞنعىن
 -احملسنات اٞنعنوية  :مصطلح الببلغة احملسنات اٞنعنوية ىي الت يكون التحسٌن فيها ر ً

أوال وبالذات٘ وىو -إن تبعو ٓنسٌن اللفظ -غًن مقصود .ٙىي ما يشتمل عليو الكبلم من زينات
ً
ٓنسٌن وتزيٌن يف اللفظ أيضاً ولكن تبعاً ال أصالة.ٚ
ٗنالية معنوية قد يكون ّٔا أحياناً
ٌ

 اٛنزء الثبلثون  :اٛنزء األخًن يف القرآن الكرًن حيتوي على  ٖٚسورة ىي من السور القصًنة واحملورالرئيسي ٟنذه السور وللجزء بشكل عام ىو أن اآلخرة هلل تعاىل ويا أيها اإلنسان كن موصوالً بربك
طائعاً هلل تعاىل ألن األمر كلو بيد اهلل تبارك وتعاىل وىذا اٛنزء يذ ّكر باآلخرة وباٞنعاد وبلقاء اهلل عز

وجل وقدرتو اهلل تعاىل يف الكون وكل ىذا يأيت يف سور قصًنة مؤثرة ورقيقة.ٛ
ّ

ب ،وتقول :ليس بينهما مناسبة،
يب َم ْن تَ َقَّر َ
ب ال َم ْن تَنَ َّس َ
ب واحد األنساب ىو القر ُ
 مناسبة  :النَ َس ُأي مشاكلة.ٜ

 علم االتصال  :العلم الت تدرس وٓنلل وتناقش الظواىر االجتماعية اٞنرتبطة بوسائل االتصال ،مثلالوسائل اٞنستخدمة الت يتم توظيفها والبناء السميوطيقي مع خلق أساليبهم الدراسية اٝناصة
واألدوات التحليليةٓٔ.
وٓنقيقا،
وتصديقا ،وإىل دين اإلسبلم إجابة
 الدعوة اإلسبلمية  :نداء الناس إىل اهلل تعاىل إديانًا بوً
ً
قال اإلمام الطربي :الدعوة ىي دعوة الناس إىل اإلسبلم بالقول والعمل ،وقال شيخ اإلسبلم ابن

٘مناىج جامعة اٞندينة العاٞنية ،الببلغة ٔ  -البيان والبديع ،صٖٖٗ :
ٙحامد عوىن ،اٞننهاج الواضح للببلغة( ،اٞنكتبة األزىرية للرتاث) -مصر ،صٖٔٙ :
ٚعبد الر٘نن بن حسن َحبَ نَّ َكة اٞنيداين الدمشقي ،الببلغة العربية (دار القلم ،دمشق ،الدار الشامية ،بًنوتٔٗٔٙه) ص ٖٜٙ :
ٛ
عم) (السور :من سورة النبأ إىل سورة الناس) ىدف اٛنزء :اآلخرة هلل تعاىل وتذكًن باآلخرة وبلقاء اهلل ،إسبلميات،
اٛنزء الثبلثون (جزء ّ
 ،/ٛ-ٔhttp://islamiyyat.com/إطلع تاريخ ٗٔ يوليو ٕٕٓٓ الساعة ٗٗ ٔٙ:مساءا
 ٜمنتخب من صحاح اٛنوىري ،أبو نصر إٚناعيل بن ٘ناد اٛنوىري الفارايب ،النسخة اإللكرتونية اٞنتاحة ألصل الكتاب (صحاح اٛنوىري) مكتبة الشاملة ،ص ٘ٔ٘ٚ
ٓٔ ١نمد ىشام أبو القمبزر ،فن التواصل ،ص ٖ
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تيمية :الدعوة إىل اهلل ىي الدعوة إىل اإلديان بو ،وّنا جاءت بو رسلو بتصديقهم فيما أخربوا بو
وطاعتهم فيما أمروا بؤٔ.
 دراسة  :م أخوذ من درس يدرس ّنعىن البحث عن الشيئ ُنثا دقيقإٔ. ٓنليلي  :بيان اآليات القرآنية بيانا مستفيضا من ٗنيع نواحيهاُ ،نيث يسًن اٞنفسر ىف ىذا البيانمع آيات السورة آية آية ،شارحا مفرداهتا ،وموجها إعرأّا ،وموضحا معاىن ٗنلها ،وما هتدف إليو
تراكيبها من أسرار وأحكام ،ومبينا أوجو اٞنناسبات بٌن اآليات والسور ،مستعينا ىف ذلك باآليات
القرآنية األخرى ذات الصلة ،وبأسباب النزول ،وباألحاديث النبوية ،وّنا صح عن الصحابة
والتابعٌن ،وبغًن ذلك من العلوم الىت تعينو على فهم النص القرآىن وتوضيحو للقراء ،مازجا ذلك ّنا
ٖٔ
يستنبطو عقلو ،وٕنليو عليو نزعتو.
 موضوعي  :منهج موضوعي يف تفسًن ىو كما يرى أمٌن اٝنويل أن يفسر القرآن موضوعا موضوعاوذلك بأنْ" :نمع آيتو اٝناصة باٞنوضوع الواحد ٗنعا إحصائيا مستقصيا ويعرف ترتيبها الزمين
ومنسباهتا ومبلبساهتا اٜنافة ّٔا ،مث ينظر بعد ذلك لتفسًن وتفهم"ٗٔ.
الرائِق من غًن م ِزيد على الْ َم ْقصد َوَال
َّعبًِن َعن الْ َم ْعىن َّ
الص ِحيح ٞنا طابقو من اللَّ ْفظ َّ
 ببلغة  :الت ْانتقاص َعنوُ ِيف الْبَ يَان٘ٔ.
ت .مشكلة البحث
من التفاصيل السابقة ،وجدت الباحثة بعض اٞنشاكل فيما يلي :
ٔ .آيات الت تشتمل على احملسنات اٞنعنوية يف اٛنزء الثبلثٌن من القرآن الكرًن.
ٕ .أثر احملسنات اٞنعنوية يف االتصال الدعوي.
ٖ .آراء اٞنفسرين يف تفسًن اآليات احملسنات اٞنعنوية يف اٛنزء الثبلثٌن من القرآن الكرًن.
ٔٔ مناىج جامعة اٞندينة العاٞنية ،أصول الدعوة ،جامعة اٞندينة العاٞنية-اٞندينة ،ص ٖٓٔ
ٕٔ اٞنعجم الوسيط ،إبراىيم مصطفى وأصحابو ،ص ٕٜٚ
ٖٔ٠نموعة من العلماء ،اٞنوسوعة القرآنية اٞنتخصصة( ،مصر :آّلس األعلى للشؤون اإلسبلميةٕٖٓٓ ،م) جٔ صٕٜٚ
ٗٔأمٌن اٝنلي ،مناىج ْنديد يف النحوى والببلغة والتفسًن واألدب( ،القاىرة :دار اٞنعرفة ٜٔٙٔ ،صٖٔ

٘ٔالكليات معجم يف اٞنصطلحات والفروق اللغوية ،أيوب بن موسى اٜنسيين القرديي الكفوي ،أبو البقاء اٜننفي ،مؤسسة الرسالة – بًنوت ص ٕٖٙ
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ٗ .مناسبة آيات احملسنات اٞنعنوية يف اٛنزء الثبلثٌن من القرآن الكرًن بعلم االتصال يف الدعوة اإلسبلمية.
٘ .آراء علماء الدعوة عن استخدام منهج لغة القرآن يف الدعوة اإلسبلمية.
 .ٙأنواع احملسنات اٞنعنوية اٞنوجودة يف اٛنزء الثبلثٌن من القرآن الكرًن.
ث .حدود البحث
وحدود ىذا البحث الت تتعلق باحملسنات اٞنعنوية يف اٛنزء الثبلثٌن من القرآن الكرًن ومناسبتها بعلم
االتصال يف الدعوة اإلسبلمية .فحددت الباحثة يف ىذا البحث فيما يأيت:
ٔ .تفسًن آيات احملسنات اٞنعنوية اٞنعنوية يف اٛنزء الثبلثٌن من القرآن الكرًن ٘ آيات من ٖٓ آية يف صور
الطباق و٘ آيات من ٕٓ آية يف صور اٞنقابلة.
ٕ .مناسبة آيات احملسنات اٞنعنوية يف اٛنزء الثبلثٌن من القرآن الكرًن بعلم االتصال يف الدعوة اإلسبلمية.
ج .تحديد البحث :
أما ٓنديد البحث من ىذه اٞنسألة وىي:
 .4كيف آراء اٞنفسرين يف آيات احملسنات اٞنعنوية يف اٛنزء الثبلثٌن من القرآن الكرًن ؟
ٕ .ما ىي مناسبة احملسنات اٞنعنوية يف اٛنزء الثبلثٌن من القرآن الكرًن بعلم االتصال يف الدعوة اإلسبلمية
؟
وتشرح الباحثة كل واحد منها بأقوال اٞنفسرين وىي تفسًن اٞنراغي وتفسًن صفوة التفاسًن للصابوين وتفسًن
اٞننًن للزحيلي وتفسًن الوسيط للطنطاوي .ويف ىذا اٞنوضوع تشرح الباحثة منهج التحليلي اٞنوضوعي يف
تفسًن كبلم اهلل تعاىل.

ح .أهداف البحث وفوائده
األىداف من ىذا البحث فهي:

7

ٔٞ .نعرفة آراء اٞنفسرين يف آيات احملسنات اٞنعنوية يف اٛنزء الثبلثٌن من القرآن الكرًن.
ٕٞ .نعرفة مناسبة آيات احملسنات اٞنعنوية يف اٛنزء الثبلثٌن من القرآن الكرًن بعلم االتصال يف الدعوة
اإلسبلمية.
وأما الفوائد من ىذا البحث فهي:
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

توفًن آفاق اٞنعرفة اإلسبلمية يف ٠نال علم التفسًن.
وسيلة لزيادة كنوز العلوم اإلسبلمية خصرصا يف العلم يتعلق بالقرآن و التفسًنه.
لرتقية العلوم واٞنعرفة فيما يتعلق باإليثار يف القرآن و تتبيقو يف آّتمع اليوم ودروس األخبلق فيها.
لتكميل شرط من الشروط اٞنقررة لنيل الشهادة اٛنامعية للدرجة األوىل يف كلية أصول الدين يف قسم
علوم القرآن والتفسًن.

خ .خطة البحث
الباب األول  :مقدمة
تتكون من خلفية البحث ،وأسباب اختيار اٞنوضوع ،وحدود البحث وٓنديده ،وأىداف البحث
وفوائده ،وخطة البحث.
الباب الثاني  :المفهوم النظري
ىذا الباب يشتمل على اٞنفاىيم النظريات وىو يتكون من مبحث عن الببلغة ،واحملسنات البديعة
اٞنعنوية وما يتعلق ّٔا ،ومبحث عن علم اإلتصال يف الدعوة اإلسبلمية وما يتعلق بو ،والدعوة اإلسبلمية ما
يتعلق ّٔا والدراسة السابقة.
الباب الثالث  :منهج البحث
ىذا الباب يشتمل على شكل البحث ،و مصادر البيانات ،وىذا قسمان :مصادر البيانات الرئيسية
و مصادر البيانات الفرعية ،و منهج ٗنع البيانات.
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الباب الرابع  :البحث و التحليل
ىذا الباب يشتمل على البحث و التحليل ،منها عرض تفسًن آيات احملسنات اٞنعنوية يف اٛنزء
الثبلثٌن من القرآن الكرًن من حيث عناصرىا احملسنات اٞنعنوية .أما التحليل األول ذكر آراء اٞنفسرين يف
آيات احملسنات اٞنعنوية يف اٛنزء الثبلثٌن ،والثّاين ٓنليل عن مناسبة احملسنات اٞنعنوية يف اٛنزء الثبلثٌن مع
علم اإلتصال ٔنصيص يف الدعوة اإلسبلمية.
الباب الخامس  :الخاتمة
يف ىذا الباب خبلصة البحث واالقرتاحات والتوصيات والدروس والعرب اٞنستفادة من ىذا البحث.
وإٔنمت ذلك بوضع فهرس اٞنصادر واٞنراجع ،وفهرس اآليات ،وفهرس األحاديث ،وفهرس األعبلم ،وفهرس
الكلمات واٞنصطلحات الغريبة.
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الباب الثّاني
اإلاطار النّظري
أ .المفاهيم والنّظاريات
 .4علم البالغة

أ) تعريف علم البالغة

الشيء
ت
بلغ ّ
البالغة لغةَ :
الشيءُ يَْب لُ ُغ بُلوغاً وببلغاً ،إذا وصل وانتهى إىل غايتو .وتقول :أبل ْغ ُ
َ
ٔٚ
إببلغاً وبَبلَغاً ،وبلَّغتُوُ تَ ْبليغاً ،إذا أوصلتو إىل غايتو وهنايتو ،ٔٙتنبئ عن الوصول واالنتهاء.
يسابق معناه لفظَو ،وال لفظُو معنَاه ،فبل
البالغة اصطالحا" :ال الكبلم يستحق اسم الببلغة حىت
َ

أسبق من معناه إىل قلبك" ،ٔٛقال الرماين ( ٖٛٙى ) "ىي إيصال اٞنعىن إاىل القلب،
ديكون لفظُوُ إىل َ
ٚنعك َ
يف أحسن صورة من اللفظ" ,ٜٔقاال السكاكي وابن األثًن "والببلغة إمنا ىي إهناء اٞنعىن إىل القلب ،فكأهنا
مقصورة على اٞنعىن"ٕٓ ،قال األصمعي :البليغ من طبق ِ
اٞنفسرٕٔ .قال أيب ىبلل
اٞنفصل وأغناك عن َّ
َ
العسكري" :الببلغة كل ما تبلغ بو اٞنعىن قلب السامع ،فتمكنو يف نفسو كتمكنو يف نفسك ،مع صورة
ٕٕ
مقبولة ومعرض حسن"
ٖٕ

ب) أهمية علم البالغة
ٔ .أهنا وسيلة إىل معرفة إعجاز القرآن الكرًن ،فإذا أغفل اإلنسان علم الببلغة وأخل ّنعرفة قواعدىا مل
يستطع أن يدرك إعجاز النظم الكرًن
ٕ .استجبلء ما يف القرآن الكرًن من معان وأحكام وأخبار وقضايا ،فبل بد للناظر يف القرآن من اإلٞنام
بقواعد ىذا العلم ٞنعرفة ما يدل عليو التكرار ،وما ينطوي عليو اٜنذف ،وما يفيده ىذا التأويل،
وغًن ذلك ٣نا يتصل بقواعد ىذا العلم.
ٔٙعبد الر٘نن بن حسن َحبَ نَّ َكة اٞنيداين الدمشقي ،الببلغة العربية( ،دار القلم ،دمشق ،الدار الشامية ،بًنوت  ٜٜٔٙم) صٕٔٛ :
 ٔٚأ٘ند بن مصطفى اٞنراغي ،علوم الببلغة «البيان ،اٞنعاين ،البديع» ،صٖٔ :
 ٔٛد .بن عيسى باطهر ،الببلغة العربية مقدمات وتطبيقات( ،دار الكتاب اٛنديد اٞنتحدة – بًنوت  )ٕٓٓٛصٕٙ :
 ٜٔاٞنرجع السابق ،صٕٙ :

ٕٓ أ٘ند بن مصطفى اٞنراغي ،علوم الببلغة «البيان ،اٞنعاين ،البديع» ،صٔ٘ :
ٕٔ
السراج ،اللباب يف قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والببلغة والعروض واللغة واٞنثل( ،دار الفكر – دمشق ٖٓٗٔ ى  ٜٖٔٛ -م ) صٔ٘ٚ :
١نمد علي َّ
ٕٕمناىج جامعة اٞندينة العاٞنية ،الببلغة ٕ – اٞنعاين ،ص٘ٚ :
ٖٕاٞنرجع السابق ،صٔٓ :
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شعرا كان أو
ٖ .التدرب على التكلم بالبليغ من القول ،فإذا أراد صاحب اللسان العريب أن ينشئ أدبًاً ،
مصباحا يهدي خطاه ويسدد قلمو ّنا
نثرا ،ال يتسىن لو ذلك إال إذا أملّ بقواعد ىذا العلم ،وجعلو
ً
ً
يعرفو من تركيب األساليب الرفيعة ،وأسباب رفعتها وٗناٟنا.
ٗ .أن علوم الببلغة تعد من أمضى أسلحة الناقد األديب ،فهي ببل شك تصقل الذوق ،وتنمي يف
صاحبها القدرة على التفرقة بٌن الكبلم اٛنيد والكبلم الرديء ،فهي تساعد على إدراك اٛنمال
وتذوق اٜنسن يف ألوان الكبلم.
٘ .القدرة على حسن االختيار ،فإذا أراد مؤلف أن يضع كتابًا ،فإن معرفتو بقواعد الببلغة تعينو على
شاىدا على ما يسوقو من
أن خيتار فيو من جيد اٞننظوم واٞننثور ما يثري بو مادتو العلمية ،وجيعلو ً
معان وأفكار.

ت) موضوعات علم البالغة

عرف بو أحوال اللفظ العريب الت ّٔا يطابق مقتضى اٜنال ،حىت يكون وفق الغرض
ٔ .علم اٞنعاين  :علم يُ َ
الذي سيق لو ،فبو حنرتز عن اٝنطأ يف تأدية اٞنعىن اٞنرادٕٗ ،ولتسهيل ىذا العلم ديكن تقسيم مباحثو إىل
ٖنانية مباحث رئيسية ىيٕ٘ :
ٔ) اٝنرب
ٕ) اإلنشاء
ٖ) التقدًن والتأخًن
ٗ) اٜنذف والذكر
٘) التعريف والتنكًن
 )ٙالقصر
 )ٚالفصل والوصل
 )ٛاإلجياز واإلطناب واٞنساواة
ٕ .علم البيان  :علم يستطاع ّنعرفتو إبراز اٞنعىن الواحد يف صور ٢نتلفة ،وتراكيب متفاوتة يف وضوح
الداللة ،مع مطابقة كل منها مقتضى اٜنال .ٕٙقال القزويين "علم يعرف بو إيراد اٞنعىن الواحد بطرق

ٕٗأ٘ند بن مصطفى اٞنراغي ،علوم الببلغة «البيان ،اٞنعاين ،البديع» ،صٗٔ :

ٕ٘د .بن عيسى باطهر ،الببلغة العربية مقدمات وتطبيقات( ،دار الكتاب اٛنديد اٞنتحدة – بًنوت  )ٕٓٓٛصٕٗ :
ٕٙأ٘ند بن مصطفى اٞنراغي ،علوم الببلغة «البيان ،اٞنعاين ،البديع» ،صٕٓٚ :
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٢نتلفة يف وضوح الداللة عليو" ،ٕٚوقد عُىن الببلغيون ّٔذا العلم ومصطلحاتو اٞنخلتفة ،ودرسوا مباحثو
يف ثبلثة أبواب رئيسية :
ٔ) التشبيو.
ٕ) آّاز.
ٖ) الكناية.
ٖ .علم البديع  :قال القزيين " ىو تعرف بو وجوه ٓنسٌن الكبلم ،وىي وجوه تزيد القول حسنا وطبلوة
وتقببل ،بعد ال رعاية مطابقة الكبلم ٞنا يقتضيو اٜنال ،ووضوح الداللة على اٞنراد لفظا ومعىن"،ٕٛ
ينقسم علم البديع إىل نوعٌن من وجوه ٓنسٌن الكبلم:
ٔ) ١نسنات لفظية
ٕ) ١نسنات معنوية
 .2البديع

أ) تعريف البديع
البديع في اللغة :كلمة "بديع" على وزن "فعيل" تأيت لغة ّنعىن اسم الفاعل ،وّنعىن اسم

ٕٜ
ع الشيء وأبدعو بدعآًٖ ،قال تعاىل :
اٞنفعول  ،اٛنديد احملدث إذا أنشئ على غًن مثال سابق ،تقول  :بَ َد َ
ِ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض}ٖٔ أي َ :علَى َغ ًِْن ِمثَ ٍال َسابِ ٍقٕٖ.
يع َّ
{ بَد ُ

ّأما في االصطالح :علم يعرف بو الوجوه ،واٞنزايا الت تزيد الكبلم حسنا وطبلوة ،وتسكوه ّٔاءً،
ورونقاً ،بعد مطابقتو ٞنقتضى اٜنال مع وضوح داللتو على اٞنراد لفظا ومعىنٖٖ ،و قال اٞنراغي  :علم تعرف
بو الوجوه واٞنزايا الت تكسب الكبلم حسنا وقبوال بعد رعاية اٞنطابقة ٞنتقضى اٜنال الت يورد فيها ووضوح
الداللة على ما عرفت يف العلمٌن السالفٌنٖٗ.

ٕٚد .بن عيسى باطهر ،الببلغة العربية مقدمات وتطبيقات( ،دار الكتاب اٛنديد اٞنتحدة – بًنوت  )ٕٓٓٛصٕٕٔ :
ٕٛاٞنرجع السابق ،ص ٕٕٔ
ٕٜعبد الر٘نن بن حسن َحبَ نَّ َكة اٞنيداين الدمشقي ،الببلغة العربية( ،دار القلم ،دمشق ،الدار الشامية ،بًنوتٔٗٔٙه) ص ٖٙٛ
ٖٓد .عيسى باطاىر ،الببلغة العربية مقدمات و تطبيقات( ،دار الكتاب اٛنديد اٞنتحدة ،بًنوت  )ٕٓٓٛص ٖٖٔ
ٖٔالبقرة ٔٔٚ :
ٕٖ١نمد الطاىر بن عاشور ،تفسًن التحرير والتنوير( ،الدار التونسية للنشر – تونس ٗ )ٜٔٛص ٙٛٙ

ٖٖأ٘ند بن إبراىيم بن مصطفى اٟنامشي ،جواىر الببلغة يف اٞنعاين والبيان والبديع ،ضبط وتدقيق وتوثيق :د .يوسف الصميلي ،الناشر اٞنكتبة العصرية ،بًنوت ص ٕٜٛ
ٖٗ أ٘ند بن مصطفى اٞنراغي ،علوم الببلغة «البيان ،اٞنعاين ،البديع» ، ،ص ٖٔٛ
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ب) أنواع المحسنات البديعية
واقتصرنا على تعريف البديع بقولنا :ىو علم يعرف بو وجوه ٓنسٌن الكبلم اٞنطابق ٞنقتضى اٜنال ،وىذه
الوجوه ما يرجع منها إىل نوعٌن ومها ٓنسٌن اٞنعىن يسمى باحملسنات اٞنعنوية ،وما يرجع منها إىل ٓنسٌن
اللفظ يسمى باحملسنات اللفظية.

ٖ٘

 )4المحسنات اللفظية

ىي الت يكون التحسٌن فيها راجعا إىل اللفظ وبالذات ،ٖٙوىو -وإن تبعو ٓنسٌن اٞنعىن -ولكنو
أيضا غًن مقصود ،ٖٚىي ما يشتمل عليو الكبلم من زينات ٗناليّة لفظيّة ،قد يكون ّٔا ٓنسٌن وتزيٌن يف
ً
ٖٛ
اٞنعىن أيضاً ،ولكن تبعاً ال أصالة .
عناصر احملسنات اللفظية مثل  :اٛنناس ،والسجع ،واٞنوازنة ،والقلب ،واالنسجام.

ٕ) المحسنات المعنوية

ٖٜ

أوال وبالذات
اجعا إىل اٞنعىن ً
مصطلح الببلغة احملسنات اٞنعنوية ىي الت يكون التحسٌن فيها ر ً
وىو -إن تبعو ٓنسٌن اللفظ -غًن مقصودٓٗ .ىي ما يشتمل عليو الكبلم من زينات ٗنالية معنوية قد يكون
ٓنسٌن وتزيٌن يف اللفظ أيضاً ولكن تبعاً ال أصالةٔٗ.
ّٔا أحياناً
ٌ
عناصر احملسنات اٞنعنوية مثل  :الطباق ،واٞنقابلة ،والرتوية ،و مراعاة النظًن واالرصاد.

ت) الطباق والمقابلة

42

 -4الطباق
ويسمى اٞنطابقة والتطبيق والتضاد والتكافؤ.
وىو أن جيمع مع متضادين ،أي معنٌن متقابلٌن يف اٛنملة ،الطباق طباق لفظي وطباق معنوي.
الطباق اللفظي : 43ىو ما كان يف اللفظ:
و ىو نوعٌن :

ٖ٘
السراج ،اللباب يف قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والببلغة والعروض واللغة واٞنثل( ،دار الفكر – دمشق ٖٓٗٔ ى  ٜٖٔٛ -م ) صٖٔٛ :
١نمد علي َّ

 ٖٙمناىج جامعة اٞندينة العاٞنية ،الببلغة ٔ  -البيان والبديع ،صٖٖٗ :
 ٖٚاٞننهاج الواضح للببلغةٜ ،نامد عوىن( ،اٞنكتبة األزىرية للرتاث)،مصر صٖٔٙ :
 ٖٛعبد الر٘نن بن حسن َحبَ نَّ َكة اٞنيداين الدمشقي ،الببلغة العربية( ،دار القلم ،دمشق ،الدار الشامية ،بًنوتٔٗٔٙه) ص ٖٜٙ :
 ٖٜمناىج جامعة اٞندينة العاٞنية ،الببلغة ٔ  -البيان والبديع ،صٖٖٗ :
ٓٗ حامد عوىن ،اٞننهاج الواضح للببلغة( ،اٞنكتبة األزىرية للرتاث) -مصر ،صٖٔٙ :
ٔٗ عبد الر٘نن بن حسن َحبَ نَّ َكة اٞنيداين الدمشقي ،الببلغة العربية( ،دار القلم ،دمشق ،الدار الشامية ،بًنوتٔٗٔٙه) ص ٖٜٙ :

 42عبد القادر حسٌن ،فن البديع ،دار االشروق – القاىرة ٖٜٔٛى  ،ص ٘ٗ
 43اٞنرجع السابق ،ص ٗٙ
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أ .الطباق حقيقي (التكافؤ)  :ما كان بألفاظ اٜنقيقة
ِ
ُّور (ٕٓ) َوَال الظّْ ُّل َوَال
{وَما يَ ْستَ ِوي ْاأل ْ
َع َمى َوالْبَصًنُ (َ )ٜٔوَال الظُّلُ َم ُ
ات َوَال الن ُ
 كقولو تعاىل َ
ِ
ت ِّنُ ْس ِم ٍع َم ْن ِيف
ْ
ات إِ َّن اللَّ َو يُ ْسم ُع َم ْن يَ َشاءُ َوَما أَنْ َ
َحيَاءُ َوَال ْاأل َْم َو ُ
ور (ٕٔ) َوَما يَ ْستَ ِوي ْاأل ْ
اٜنَُر ُ
الْ ُقبُوِر (ٕٕ)} (فاطر )ٕٕ-ٜٔ
ود} (الكهف )ٔٛ
{وَْٓن َسبُ ُه ْم أَيْ َقاظًا َو ُى ْم ُرقُ ٌ
 وقولو تعاىل َ

ب .الطباق المجازي  :ما كان بألفاظ آّاز
ِ
ك الَّ ِذين ا ْشتَ روا الض ََّبللَ َة بِا ْٟن َدى فَما رُِن ْ ِ
ين}
 كقولو تعاىل {أُولَئِ َ
ُ
َ ََ
ت ْنَ َارتُ ُه ْم َوَما َكانُوا ُم ْهتَد َ
َ َُ
(البقرة )ٔٙ
فإن اشرتاء الضبللة وبيع اٟندى ٠ناز؛ ألن اشرتاء الضبللة وبيع اٟندى ال يكون على اٜنقيقة.
الطباق قد يكون طباق إجياب ،وقد يكون طباق سلب
أ .اطباق إيجاب :
 كاألمثلة السابقة.

ب .اطباق سلب :
ِِ
ِ
ِ
 كقولو تعاىل {وإِ ْن ي روا سبِيل الْغَي ي ت ِ
ٌن}
َّخ ُذوهُ َسبِ ًيبل َذل َ
ك بِأَنَّ ُه ْم َك َّذبُوا بِآيَاتنَا َوَكانُوا َعْن َها َغافل َ
َ ََ ْ َ َ ّْ َ
(األعراف )ٔٗٙ
فطباق بٌن ال يتخذوه وبٌن يتخذوه.
ك} (اٞنائدة )ٔٔٙ
 وقولو تعاىل {تَ ْعلَ ُم َما ِيف نَ ْف ِسي َوَال أ َْعلَ ُم َما ِيف نَ ْف ِس َ
أثبت العلم أوال ونفاه ثانيا.
الطباق المعنوي  :وىو ما كان يف اٞنعىن وال يف اللفظ
 كقولو تعاىل {إِ ْن أَنْتُ ْم إَِّال تَ ْك ِذبُو َن (٘ٔ) قَالُوا َربُّنَا يَ ْعلَ ُم إِنَّا إِلَْي ُك ْم لَ ُم ْر َسلُو َن} (يس ٘ٔ-
)ٔٙ
معناه  :ربنا يعلم إنا لصادقون.
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ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ص ْد َرهُ
ص ْد َرهُ ل ِْئل ْس َبلم َوَم ْن يُِرْد أَ ْن يُضلَّوُ َْجي َع ْل َ
 وقولو تعاىل {فَ َم ْن يُِرد اللَّوُ أَ ْن يَ ْهديَوُ يَ ْشَر ْح َ
َّ ِ
ص َّع ُد ِيف َّ ِ ِ
ين َال يُ ْؤِمنُو َن} (األنعام
ضيّْ ًقا َحَر ًجا َكأََّمنَا يَ َّ
ك َْجي َع ُل اللَّوُ ّْ
الس َماء َك َذل َ
َ
س َعلَى الذ َ
الر ْج َ
ٕ٘ٔ)
فقولو  :يهديو ويضلو من الطباق اللفظي.
حرجا من الطباق اٞنعنوي ،ألن معىن ((يشرح
وقولو  :يشرح صدره مع قولو جيعل صدره َ
ضيقا ً
حرجا)).
صدره)) يوسعو باإلديان ،ويفسحو بالنور وىو يطابق قولو
ً
((ضيقا ً
وقد يكون الطباق خفيًاٗٗ :
ِ
ص ِ
اص َحيَاةٌ} (البقرة )ٜٔٚ
{ولَ ُك ْم ِيف الْق َ
 كقولو تعاىل َ

فالقصاص معناه  :القتل ،وىو سبب يف اإلبقاء على اٜنياة.
 وقولو تعاىل ِ
{٣نَّا َخ ِطيئَاهتِِ ْم أُ ْغ ِرقُوا فَأ ُْد ِخلُوا نَ ًارا} (نوح ٕ٘)
فئلغراق من صفات اٞناء ،فكأنو ٗنع بٌن صفات اٞناء والنار ،ومها متضادان وىي أخفى مطابقة يف
القرآن .قال ابن قنفذ٘ٗ.

واعلم أن مطابقة الضد بالضد ليس ٓنتو أمر كبًن ،وإمنا حيسن الطباق يف رشح بنوع آخر من بديع
يكسوه حبلوة ال توجد عند فقده.
وما وقع من الطباق يف القرآن الكرًن رشح بنوع آخر من البديع:
{ى َو الَّ ِذي يُِري ُك ُم الْبَ ْر َق َخ ْوفًا َوطَ َم ًعا} (الرعد ٕٔ)
 كقولو تعاىل ُ
إذ ليس يف رؤية الربق إال اٝنوف من الصواعق ،والطمع يف األمطار ،وال يف ىذين القسمٌن ،فشفع
الطباق بالتقسيم.
ِ
ِِ
 وقولو تعاىل ِ
ضلِ ِو َولَ َعلَّ ُك ْم
َّه َار لِتَ ْس ُكنُوا فِ ِيو َولتَْبتَ غُوا ِم ْن فَ ْ
{وم ْن َر ْ٘نَتو َج َع َل لَ ُك ُم اللَّْي َل َوالن َ
َ
تَ ْش ُك ُرو َن} (القصص ٖ)ٚ
فإن فيو مع اٞنطابقة اللف والنشر.

 44اٞنرجع السابق ،ص ٗٛ

٘ٗتح :ا٘ند ا٘ند بدوي ,وحامد عبدآّيد ومراجعة :االستاذ إبراىيم مصطفى  ،البديع يف نقد الشعر ،وزارة الثقافة واالرشاد القومي واالدارة العامة للثقافة – مصر ٜٜٔٙ
ص ٖٙ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ت
ِج ا ْٜنَ َّي م َن الْ َميّْت َؤُنْ ِر ُج الْ َميّْ َ
َّها ِر َوتُول ُج الن َ
 وقولو تعاىل {تُول ُج اللَّْي َل ِيف الن َ
َّه َار ِيف اللَّْي ِل َؤُنْر ُ
ِم َن ا ْٜنَ ّْي} (آل عمران )ٕٚ
فيو مع اٞنطابقة العطس واٞنطابقة.
مرشحا ،بنوع آخر من البديع ،فتلحظ يف الطباق إيقاع التوافق بٌن ما
وىكذا تتبعت الطباق يف الطباق وجدتو ً
ىو يف غاية التخالف.
 -2المقابلة

ىي أن يأيت اٞنتكلم بلفظٌن متوافقٌن فأكثر ،مث بأضدادىا أو غًنمها على الرتتيب.ٗٙ
والفرق بٌن اٞنطابقة واٞنقابلة من وجهٌن :
األول  :أن الطباق ال يكون إال باألضداد ،واٞنقابلة تكون باألضداد وغًنىا ،وإن كان األضداد أعلى
موقعا.
رتبة وأعظم ً
الثاين  :أن الطباق ال يكون إال بٌن ضدين فقط ،واٞنقابلة ال تكون إال ّنا زاد عن ذلك من أربعة إىل
عشرة ،وكلما زاد عددىا كان أوقع.
{و َع َسى أَ ْن تَ ْكَرُىوا َش ْيئًا َو ُى َو َخْي ٌر لَ ُك ْم َو َع َسى أَ ْن ُِٓنبُّوا َشْيئًا َو ُى َو َشّّر لَ ُك ْم}
 كقولو تعاىل َ
(البقرة )ٕٔٙ
فأتى أوال بلفظٌن متوافقٌن ،ومها تكرىوا وخًن ،مث أتى بضديها ومها ٓ :نبوا وشر.

وقد جييئ نظم الكبلم على غًن صورة اٞنقابلة يف الظاىر ،وإذا تأمل كان من أكمل اٞنقاببلت:
 مثال ذلك قولو تعاىل {إِ َّن لَك أََّال َْن ِ
َّك َال تَظْ َمأُ فِ َيها َوَال
وع ف َيها َوَال تَ ْعَرى (َ )ٔٔٛوأَن َ
َ
ُ َ
ض َحى (( })ٜٔٔطو )ٜٔٔ-ٔٔٛ
تَ ْ
فالظاىر أنو يقابل اٛنوع بالظمأ والعرى بالضحى.
ولكنو قابل اٛنوع بالعرى والظمأ يالضحى.

 46عبد القادر حسٌن ،فن البديع ،دار االشروق – القاىرة ٖٜٔٛى  ،ص ٗٛ
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واٞنددق يرى أن ىذا الكبلم يف أعلى مراتب الفصاحة ،ألن اٛنوع أمل الباطن والضحي موجب
ُنرارة الظاىر فقابل احرتاقًا باحرتاق ،كما قابل اٝنلو باٝنلو ،يف العرى والظمأ ،فاقتضت اآلية ٗنيع
ظاىرا وباطنًا.
اآلفات ً
َعمى و ْاألَص ّْم والْب ِ
{مثَل الْ َف ِر َيق ْ ِ
الس ِمي ِع} (ىود ٕٗ)
ص ًِن َو َّ
ٌن َك ْاأل ْ َ َ َ َ َ
 ومثل ذلك قولو تعاىل َ ُ
فإنو يتادبر إىل الذىن فالسؤال :
مل مل يقل :مثل الفرقٌن كاألعمى والبصًن(( ،واألصم والسميع)) لتكون اٞنقابلة يف لفظ ((األعمى))
وضده ((البصًن)) ،ويف لفظ ((األصم)) وضده (السميع)) ؟
اٛنواب  :أنو انسداد العٌن أتبعو بانسداد السمع ،وبضد ذلكٞ ،نا ذكر انفتاح البصر أعقبو بانفتاح
السمع ،فما تضمنتو اآلية الكردية ىو األنسب يف اٞنقالبة واألمت يف اإلعجاز.
عظيما حيتاج إىل فضل تأمل ،وىو غالبا بتواصل بالفواصل ،كما
واعلم أن يف تقابل اٞنعىن بابًا ً
نبلحظ يف اآليات السابقة.

 .3علم اإلتصال

أ) تعريف علم االتصال
ٗٚ
ِ
ِ
ِ
فيهما
العلم لغة َ :عل َم يَ ْعلَ ُم علْماً ،نقيض َج ِه َل َ ،
وعلُ َم ُى َو نَفسوَ ،ورجل عاملٌ وعل ٌ
يم من قوم عُلَماء َ
َِ
ٗن ًيعا،ٗٛ
العلم اصطالحا ٠ :نموعةٌ من النظريّات والوقائع واٜنقائق  ،باإلضافة إىل مناىج البحث اٞنتواجدة يف ٗنيع
اٞنؤلفات العلمية  ،كما ديكن تعريفو أيضاً بأنو نسق من اٞنعارف العلميّة اٞنرتاكمة أو عبارة عن ٠نموعة من
ُ
القواعد واٞنبادئ الت من خبلٟنا يتم شرح البعض من الظواىر والعبلقة القائمة فيما بينها.ٜٗ
َّصل ب  °أجرى اتّْصاالً:
َّصل إىل /ات َ
االتصال لغة  :اتصال (مفرد)  :ج اتّْصاالت (لغًن اٞنصدر) :مصدر ات َ
شخصا ىاتفيِّا -اتّْصال الن ًَّّْنيْن :يطلق على اقرتان الشَّمس والقمر واستقباٟنما -اتّْصال َٚنْعِ ّي :عن
حادث
َ
ً

 ٗٚأبو عبد الر٘نن اٝنليل بن أ٘ند بن عمرو بن ٕنيم الفراىيدي البصري ،كتاب العٌن ،دار ومكتبة اٟنبلل ،ج ٕ ص ٕ٘ٔ

 ٗٛاحملكم واحمليط األعظم ،أبو اٜنسن علي بن إٚناعيل بن سيده اٞنرسي ،دار الكتب العلمية – بًنوت ،الطبعة :األوىل ٕٔٗٔ ،ى  ٕٓٓٓ -م ،ج ٕ ص ٖٔٚ
/"ٜٗتعريف-العلم-لغة-واصطبلحاً-يف- ٙ-نقاط-ومعرفة-خصائصو-وأىدافو  ٘ ، https://www.edarabia.com/ar/مايو ٕٕٓٓ ٔٓٓٛ:
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طريق األذن -اتّْصال مباشر :دون واسطةَ -ح ْلقة اتّْصال :واسطة االتّْصال -على اتّْصال بكذا :على عبلقة
قوي االرتباط .فعكس فُرقةٓ٘.
بو -وشيج االتّْصالّ :

االتصال اصطالحا  :سلوك أفضل السبل والوسائل لنقل اٞنعلومات واٞنعاين واألحاسيس واآلراء إىل شخص
آخرين والتأثًن يف أفكارىم وإقتناعهم ّنا تريد سواء كان ذلك بطريقة لغوية أو غًن لغوية .تعريف آخر :
ٔ٘
السبل للنقل ىذه الرسالة حىت تكون مؤثره أكثر.

علم االتصال  :العلم الت تدرس وٓنلل وتناقش الظواىر االجتماعية اٞنرتبطة بوسائل االتصال ،مثل الوسائل
اٞنستخدمة الت يتم توظيفها والبناء السميوطيقي مع خلق أساليبهم الدراسية اٝناصة واألدوات التحليلية.
كثًنا ما يكون اٟندف من دراسة علوم االتصال ،مثل عمليات وظواىر االتصال ،دراسة العلوم األخرى مثل
و ً
اللسانيات اجتماعية وعلم اإلنسان االجتماعي وعلم االجتماع و ِ
السربانية وعلم النفس االجتماعيٕ٘.
ب) الفرق بين االتصال والتواصل
اختلف العلماء حول مفهومي االتصال والتواصل ،وانقسموا يف آرائهم إىل قسمٌن رئيسيٌن ،مها:




ّفرق بعض الباحثٌن بٌن مفهومي االتصال والتواصل ،وقد متّ التفريق بٌن ىذين اٞنصطلحٌن على
النحو اآليت؛ يقتصر مفهوم االتصال على وجود ٍ
طرف واحد فعال يف عملية االتصال مثل مشاىدة
اتصال مشرت ٍ
التلفاز والربامج اٞنختلفة وىي عملية ليست تشاركية ،أما التواصل فهو عملية ٍ
كة ذىاباً
ّ
ّ
وإياباً ،كالتواصل بٌن اٞنعلّم والطالب يف الغرفة الصفيّة.
فعرفوا عملية االتصال
اعترب بعض الباحثٌن أ ّن مفهومي االتصال والتواصل مرادفان لبعضهماّ ،

ويتم
والتواصل بأ ّهنا عملية اجتماعية متبادلةٌ بٌن أطراف العملية التفاعلية ،ومها اٞنرسل ،واٞنستقبلّ ،
من خبلل ىذه العملية التعبًن عن الذات ،واٞنشاعر ،واألفكار ،ونقل االنطباعات ،واٞنعلومات،
واٝنربات ،والت تؤدي إىل إشاعة الفهم والتعاطف بٌن األفراد ،وتساعد على ٓنقيق األىداف،
ٖ٘
وتطوير العبلقات.
ٓ٘ أ٘ند ٢نتار عبد اٜنميد عمر ،معجم اللغة العربية اٞنعاصرة ،الطبعة :األوىل ٕٜٔٗ ،ى  ٕٓٓٛ -م ،ج ٖ صٕٓ٘ٗ
ٔ٘ ٘ند ىشام أبو القمبزر ،فن التواصل  ،ص ٖ
ٕ٘
ويكيبديا اٞنؤسسة اٜنرة ،علوم االتصال ،/https://ar.wikipedia.org/wiki ،إطلع عليو تاريخ  ٜمايو ٕٕٓٓ ،الساعة ٕ٘ ٓٙ:صباحاً
هنارا.

ٖ٘ ىايل اٛنازي ،مفهوم االتصال والتواصل والفرق بينهما ،https://mawdoo3.com/ ٕٓٔٛ-ٗ-ٔٛ ،إطلع عليو تاريخ  ٙيوليو سنة ٕٕٜٓٓٓ :ٕ٘ ،
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ت) عناصر رئيسية في االتصال
 )4اٞنرسل

 )2اٞنستقبل
 )3الرسالة

ث) أهمية االتصال
يُعد االتصال ىو اٞنؤسسة اٞنسؤولة عن مشاركة اٞنعلومات بٌن الناس للتأ ّكد من أ ّن ٗنيع األشياء
مفهومة ،ويف العصور القددية كان االتصال ّنراحلو األولية؛ حيث مل يكن ُىناك أيّة لغات ،وقد أنتج اإلنسان
اٜنايل ْناوزت أمهية التواصل ٗنيع اٞنراحل السابقة؛ حيث قد
بعض الطرق للتم ّكن من التواصل ،ويف الوقت ّ
تع ّدت كمية الطرق الت هتدف إىل التواصل طرق إنتاج الطعام حول العامل ،وىذا يدل على ضرورة ىذه
العملية ،وفيما يأيت ذكر ألمهية االتصال يف حياتنا:

مهما يف ىذه العملية ،حيث ديتلك كل إنسان بعض
دورا حيويًا ً
 نقل األفكار واٞنشاعر :يلعب االتصال ً
األفكار اٞنميزة واٞنشاعر ويرغب بنقلها لآلخرين .
بأهنم كائنات حيّة اجتماعية ،وٓنتاج للتواصل مع بعضها البعض،
 التفاعل مع آّتمع :يتميّز البشر ّ
لذلك فإنّو من اٞنهم االتصال باحمليط واألشخاص .
 التعليم :جيب توصيل األفكار واٞنعلومات واٝنطط الدراسية أو اٞنادة الواجب دراستها من قِبل الطالب
عرب عملية االتصال للتم ّكن من إٕنام عملية التعليم
. تقدًن التسلية للعامل :يعتمد ٠نال الرتفيو يف الوقت اٜنايل على القنوات الغنية ّنقدار ٍ
عال من االتصال
كالتلفاز واألفبلم وغًنىا ،كما تُعد شبكة اإلنرتنت منصة أخرى للتسلية والرتفيو وتعتمد ىي األخرى
على عملية االتصال.
 التم ّكن من فهم العامل :يف حالة عدم تواصل اإلنسان مع العامل فإنّو لن يتم ّكن من فهم طريقة عمل
األشياء أو كيفية تركيبها وعبلقتها ببعضها البعض ،كما حيتاج اإلنسان للتفاعل مع البيئة للتم ّكن من
فهم اٜنياة ،ودييل األشخاص الذين ال ُديارسون عملية االتصال بأن يكونوا منعزلٌن؛ األمر الذي يقودىم
للعديد من اٞنشاكلٗ٘.

ٗ٘ كتّاب سطور ،أمهية االتصال يف حياتنا ٕٙ ،يناير ٕٕٓٓ ،/https://sotor.com ،إطلع عليو تاريخ  ٚيوليو ٕٕٓٓ الساعة ٓ٘ٓٛ:

19

ج) أساليب االتصال
ٔ) التعبًن اللفظي  :التعبًن اللفظي ويتم من اٝنبلل استخدام الرموز اللفظية ويطلق عليها اللغة سواء كانت
مكتوبة أو مسموعة أو منطوقة ويشمل كل أنواع االتصال الت يستخدم فيها اللفظ كوسيلة لنقل اٞنعاين
إال أن اللفظ ذاتو يدخل فيها أيضا التنوع واإلختبلف ،مثل درجة وشدة وحدة الصوت أو النغمة ونبط
أيضا٘٘.
الكتابة أو وضوح الصورة باألضافة إىل وضوح اٞنعىن ً
ب إشارة أبلغ من عبارة )) ،والتعبًن قد يكون بالعيون ،وقد
ٕ) التعبًن غًن اللفظي  :قال العرب قدديًا ُ (( :ر َّ
يكون باليدين ،وقد يكون بقسمات الوجو ،وقد يكون ُنركات الكتفٌن أو الرجلٌن أو الرأس بل قد
يكون التعبًن عن حالتك النفسية من خبلل لباسك .قد تكون ىذه الوسائل أدق وأصدق يف التعبًن من
الكبلم؛ ألن الكبلم ُديكن أن يكون خبلف الواقع ّْأما فقد ال يستطيع اإلنسان أن يكذب عليو.٘ٙ
 .4الدعوة اإلسالمية

أ) تعريف الدعوة اإلسالمية
الدعوة لغة  :الدال والعٌن واٜنرف اٞنعتل أصل واحد ،وىو أن ٕنيل الشيء إليك بصوت وكبلم يكون
٘ٚ
ود ْعوى(( .٘ٛالطلب  :دعا بالشيئ :
ود َعاء ،و ّادعى يدَّعي ّادعاء َ
منك  ،قَ َال اللَّْيثَ :د َعا يَ ْدعُو َد ْعوة ُ
طلب إحضاره ،ودعا إىل الشيئ  :حثو على قصده ،يقال دعاه إىل القتال ودعاه إىل الصبلة ودعاه إىل

الدين وإىل اٞنذىب حثو على اعتقاده وساقو إليو.ٜ٘

الدعوة اصطالحا  :إمالة شيئ لشيئ ،وطلب ٓنقيق شيئ مع شيئ ،وربط الثاين باألول ،ماديًا كان

الربط أو معنوياً ،يتم َنهد أو بطريقة تلقائية ،يف أمر خًن ذلكٓ.ٙ

الدعوة اإلسالمية  :فإن كلمة الدعوة يف اصطبلحها الشرعي وعند أىلها من الدُّعاة والعاملٌن يُعرف
ٍ
مضاف إليو ١نذوف الشتهاره ،فهي دعوة اهلل أو دعوة اإلسبلم؛ أي :أهنا دعوة إىل اهلل
معناىا بتقدير
وتصديقا ،وإىل دين
اصطبلحا :نداء الناس إىل اهلل تعاىل إديانًا بو
أو دعوة إىل دين اإلسبلم .فالدعوة
ً
ً
٘٘ منال طلعت ١نمود ،مدخل إىل علم االتصال  ،اٞنكتب اٛنامعي اٜنديث  -اإلسكندرية ،مصر ٕٕٓٓ م ،ص ٕٖ
 ٘ٙعوض بن ١نمد القرين ،حىت ال تكون كبلٍّ طريقتك إىل التفوق والنجاح ،دار األندلس اٝنضراء للنشر والتوزيع-جدة ٔٗٔٛى  ،ص ٕ٘ٔ
 ٘ٚأ٘ند بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي ،أبو اٜنسٌن ،معجم مقاييس اللغة ، ،دار الفكٖٜٜٔ ،ى ٜٜٔٚ -م ،.ج ٕ .صٕٜٚ .
١ ٘ٛنمد بن أ٘ند بن األزىري اٟنروي ،أبو منصور ،هتذيب اللغة ،دار إحياء الرتاث العريب – بًنوت ٕٔٓٓ ،ج ٖ .صٚٚ.
١ ٜ٘نمد أبو الفتح البيانوين ،اٞندخل إىل علم الدعوة دراسة منهجية شاملة لتاريخ الدعوة وأصوٟنا ومناىجها وأساليبها ووسائلها ومشكبلهتا يف ضوء النقل والعقلٞ ،نؤسسة

الرسالة بًنوت – لبنان ٖٔٗ٘ ،ى ٕٓٔٗ -م ،ص ٔٙ
ٓ ٙأ٘ند أ٘ندغلوش ،الدعوة اإلسبلمية أصوٟنا – وسائلها – أساليبها يف القرآن الكرًن ،مؤسسة الرسالة بًنوت – لبنانٕٓٓ٘ ،م ،ص .ٕٙ
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وٓنقيقا ،قال اإلمام الطربي :الدعوة ىي دعوة الناس إىل اإلسبلم بالقول والعمل ،وقال
اإلسبلم إجابة
ً
شي خ اإلسبلم ابن تيمية :الدعوة إىل اهلل ىي الدعوة إىل اإلديان بو ،وّنا جاءت بو رسلو بتصديقهم فيما
أخربوا بو وطاعتهم فيما أمروا بؤ.ٙ
ب) أهمية الدعوة اإلسالمية
مقام الدعوة يف اإلسبلم عظيم ،بل ىي أساس من أسس انتشاره ،وركن من أركان قيامو .فلوال
عابد ،وٞنا دعى اهلل
الدعوة إىل اهلل ٞنا قام دين ،وال انتشر إسبلم ،ولوالىا مل اىتدى عب ٌد ،وٞنا َع َبد اهلل ُ

داع .فبالدعوة إىل اهلل :
ٍ
يُعبد اهلل وحده ،ويهتدي الناس ،فيتعلمون أمور دينهم ،من توحيد اهلل وعبادتو ،وأحكامو
أ-
من حبلل وحرام ،ويتعلمون حدود ما أنزل اهلل.
ب -تستقيم معامبلت الناس ،من بيع وشراء ،وعقود ،ونكاح ،تصلح أحواٟنم اإلجتماعية
واألسرية.
ت -تتحسن أخبلق الناس ،وتقل خبلفاهتم ،تزول أحقادىم وضغائنهم ،ويقل أذى بعضهم
بعض.
ث -تعم الر٘نة بٌن العباد ،وينتشر األمن ،ويسود السبلم ،ويتحقق العدل بٌن األنام.
وإذا استجاب الناس للدعوة ،وعملوا بالشريعة ،حفظت األموال ،وع ِ
ص َمت الدماء ،وصينت
ُ
ُ
األعراض ،فأمن الناس على أنفسهم ،واطمأنوا على أمواٟنم وأعراضهم ،وانتشر اٝنًن ،وانقطع
الفسادٕ.ٙ
ت) الفرق بين وسيلة وأسلوب الدعوة

الوسيلة في اللغة ( :وسل) فبلن إىل اهلل بالعمل (يَ ِس َل) وسبلً  :رغب وتقرب .والسيلة القربة ،والواسل
ٖٙ
الراغب إىل اهلل ،وتوسل إليو بكذا  :تقرب إليو ُنرمة آصرة تعطفو عليو.

الوسيلة في االصطالح :
 الوسيلة ىي كل ما يتم بو تبليغ األساليب و٘نلها إىل اٞندعو.ٔ ٙمناىج جامعة اٞندينة العاٞنية ،أصول الدعوة ،جامعة اٞندينة العاٞنية-اٞندينة ،ص ٖٓٔ

ٕٙرمضان ١نمد مطاريد١ ،نروس ١نمد بسيوين ،نبيل ١نمد درويش ،أصول الدعوة ومناىجها دراسة وتأصيلية وٓنليلة ،ص ٖٔ
ٖ ٙاٞنرجع السابق ،ص ٕٖ
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 الوسيلة ىي الطريقة الت يصل ّٔا األسلوب إىل اٞندعو. الوسيلة يف الدعوة أو االتصال الدعوي ىي القناة اٞنوصلة للغاية ،أو األداة اٞنستخدمة يف نقل اٞنعاينواألفكار للناس.
 من خبلل التعاريف السابقة ديكن القول بأن الوسيلة ىي  :األداة اٞنستخدمة يف إيصال اٞنعاين
واألفكار للناس.
األسلوب في اللغة  :الطريق ،والوجو ،واٞنذىب ،يُقال  :أنتم يف أسلوب سوء ،وجيمع أساليب،
ٗٙ
واألسلوب الطريق تأخذ فيو .واألسلوب بالضم الفن ،يُقال أخذ فبلن يف أساليب القول ،أي أفانٌن منو.
األسلوب في االصطالح :
 األسلوب ىو طريقة اإلنشاء أو طريقة اختيار األلفاظ وتأليفها للتعبًن ّٔا عن اٞنعاين قصد اإليضاحوالتأثًن.
 األسلوب ىو طريقة الكبلمية الت يسلكها اٞنتكلم يف تأليف كبلمو ،واختيار مفرداتو. األسلوب عرض ما يراد عرضو من معان وأفكار وقضايا يف عبارات وٗنل ٢نتارة ،لتناسب فكراٞنخاطبٌن وأحواٟنم ،وما جيب لكل مقام مقال.
 من خبلل التعاريف السابقة ديكن القول بأن األسلوب ىو  :فن العرض والتأثًن واإلقناع.
الفرق بٌن الوسيلة واألسلوب :
تبٌن ٣نا سبق أن الوسيلة ىي  :األداة اٞنستخدمة يف إيصال اٞنعاين ،ونقل األفكار من الداعي إىل
الع ْر ِ
أعم من
ض والتأثًن واإلقناع .والفرق بينهما أن الوسيلة ُّ
اٞندعو .أما األسلوب فهو  :فَ ُّن َ
األسلوب إذ إهنا األداة الت تنقل األسلوب وتوصلو للناس.
ث) أساليب الدعوة اإلسالمية في القرآن
أ-

أسلوب القصة القرآنية  :كبلم حسن يف لفظو ومعناه مشتمل على أحداث حقيقة سابقة ومتضمن

على ما يهدي إىل الدين ويرشد إىل اٝنًن٘.ٙ

ٗ ٙاٞنرجع السابق ،ص ٖٖ
٘ ٙأ٘ند أ٘ندغلوش ،الدعوة اإلسبلمية أصوٟنا – وسائلها – أساليبها يف القرآن الكرًن ،مؤسسة الرسالة بًنوت – لبنانٕٓٓ٘ ،م ،ص ٔ٘ٙ
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ب-

ت-

ث-

مثل  :ففي قصة نوح سيدنا نوح عليو السبلم يبٌن ذكر الزمن إخبلص الرسول يف الدعوة ومدى
ت قَ ْوِمي لَْي ًبل
ٓنملو وصربه ،يقول اهلل تعاىل على لسان نوح عليو السبلم " قَ َال َر ّْ
ب إِ ّْين َد َع ْو ُ
ونَهارا" ،ٙٙويقول سبحانو وتعاىل " ولَ َق ْد أَرس ْلنا نُوحا إِ َىل قَوِم ِو فَلَبِ ِ
ِ
ٍ
ٌن
َ
ث في ِه ْم أَلْ َ
ف َسنَة إَِّال ٙنَْس َ
َ َْ َ ً
ْ
ًََ
ٙٚ
ِ
َخ َذ ُى ُم الطُّوفَا ُن َو ُى ْم ظَال ُمو َن" .
َع ًاما فَأ َ
أسلوب القسم  :اٜنلف واليمٌن ،وفعلو أقسم ،وجاء يف لسان العرب أقسم باهلل واستقسم بو
وقاسم لو أي حلف ،وتقاسم القوم ٓنالفوا.ٙٛ
ِ ٜٙ
مثل "َ :ال أُقْ ِس ُم َِّٔ َذا الْبَ لَد"
ٓٚ
ِ
اٜن ِكي ِم (ٕ) إِن َ ِ
ِ
ٌن (ٖ)"
َّك لَم َن الْ ُم ْر َسل َ
"يس (ٔ) َوالْ ُق ْرآن َْ

فاٞنسند اٞنضمر يف اآلية يعود هلل تعاىل.
أسلوب اٞنثل  :عبارة عن قول يشبو قوالً آخر بينهما مشأّة ليبٌن أحدمها اآلخر ويصوره ،ويقول
الشيخ ١نمد عبده مشًناً إىل ىذا النوع من اٞنثل  :وأبلغو ٕنثيل اٞنعاين اٞنعقولة بالصور اٜنسية
وعكسؤ.ٚ
ِ ِ ِ
َّارا"ٕ ،ٚفإنو يتضمن مثبلً كامناً ىو قول العرب (اٜنية ال تلد إال
"وَال يَل ُدوا إَّال فَاجًرا َكف ً
مثل َ :
ٖٚ
حية)
أسلوب اٛندل  :مادة اٛندل يف القرآن الكرًن تدور حول اٞندافعة بالقول من أجل الدفاع عن
العقيدة والشريعة واألخبلق إن كانت من قبل اهلل ،أو من أجل الباطل إن كانت من قبل اٞنكابرين،
وكل آية ٓندد اْناه جدٟناٗ.ٚ
مثل  :جدل سيدنا إبراىيم عليو السبلم مع النمرود إثباتا لؤللوىية يقول تعاىل " أَ َملْ تََر إِ َىل الَّ ِذي
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اج إِبْر ِاىيم ِيف ربِّْو أَ ْن آتَاهُ اللَّوُ الْملْ َ ِ
يت
ُحيِي َوأُم ُ
يم َر َّْيب الَّذي ُْحييِي َوُدي ُ
يت قَ َال أَنَا أ ْ
ُ
َح َّ َ َ َ
ك إ ْذ قَ َال إبَْراى ُ

 ٙٙسورة نوح ،آية ٘
 ٙٚسورة العنكبوت ،آية ٗٔ
 ٙٛأ٘ند أ٘ندغلوش ،الدعوة اإلسبلمية أصوٟنا – وسائلها – أساليبها يف القرآن الكرًن ،مؤسسة الرسالة بًنوت – لبنانٕٓٓ٘ ،م ،ص ٜٙٓ
 ٜٙسورة البلد ،آية ٔ
ٓ ٚسورة يس ،آية ٖٔ-
ٔٚأ٘ند أ٘ندغلوش ،الدعوة اإلسبلمية أصوٟنا – وسائلها – أساليبها يف القرآن الكرًن ،مؤسسة الرسالة بًنوت – لبنانٕٓٓ٘ ،م ،ص ٓٗٙ
ٕ ٚسورة نوح ،آية ٕٚ
ٖ ٚأ٘ند أ٘ندغلوش ،الدعوة اإلسبلمية أصوٟنا – وسائلها – أساليبها يف القرآن الكرًن ،مؤسسة الرسالة بًنوت – لبنانٕٓٓ٘ ،م ،ص ٕٗٙ
ٗ ٚاٞنرجع السابق ص ٙٙٛ
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ِ ِ
قَ َال إِب ر ِاىيم فَِإ َّن اللَّو يأِْيت بِالشَّم ِ ِ
ت ِّٔا ِمن الْم ْغ ِر ِ
ت الَّ ِذي َك َفَر َواللَّوُ َال
ب فَبُ ِه َ
ْ
ََ
س م َن الْ َم ْش ِرق فَأْ َ َ َ
َْ ُ
ِ ِ ٘ٚ
ِ
ٌن" .
يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
 .5العالقة بين اللغة واالتصال والدعوة
قد وضع علماء اإلعبلم واالتصال نظريتهم عن االتصال باٛنماىًن ورأوا أن أركان نظرية االتصال ٙنسة
ىي " :الرسالة ،واٞنرسل ،والوسيلة ،واألسلوب ،واٞنستقبل" ,وكأهنم بذلك عاشوا مع نظرية الدعوة ففيها اٞنوضوع
وىو أصول الدعوة ،وفيها الداعية وىو اٞنرسل ،وفيها الوسيلة ،واٞنستقبل وىو اٞندعو.ٚٙ
قد عرف العلماء األسلوب بأنو األلفاظ اٞنختارة اٞنركبة يف صيغ مؤلفة للتعبًن عن اٞنعاين اٞنراد إيصلها إىل
الغًن قصد اإليضاح والتأثًن ،واألداة الناقلة لؤلسلوب ىي الوسيلة.ٚٚ
علوم الببلغة ىي اٞنورد الفياض ،واٞنعٌن الوافر الذي جيلي مزايا األسلوب ،وحيدد األسس ٜنسنو وٗنالو،
وبيانو.ٚٛ

ب .الدراسات السابقة
من خبلل االطبلع والبحث وقفت الباحثة على عدد من البحوث الت تتعلق باحملسنات اٞنعنوية يف القرآن
الكرًن وعلم اإلتصال (دراسة ببلغية يف بديع القرآن) منها :
ٔ .رسالة للدرجة األوىل يف جامعة اإلسبلمية اٜنكومية ماالنغ ،إعداد أمي رافعة ٓنت العنوان "احملسنات اللفظية
واٞنعنوية يف سورة الكهف" ،ىذه الرسالة تتكلم عن احملسنات الفظية والببلغية يف سورة الكهف فقط،
وكتبت الباحثة يف احملسنات اللفظية يف سورة الكهف خصوصا يف اٛنناس ،والسجع ،واٞنوازنة ،ويف احملسنات
اٞنعنوية يف الطباق ،واٞنقابلة ،وْناىل العارف .واستخدمت الباحثة اٞننهج الوصفي دراسة وصفية ببلغية.
والفرق بٌن ىذه الرسالة وُنثي أن ىذه الرسالة تبحث عن احملسنات اٞنعنوية يف سورة الكهف وُنثي
احملسنات اٞنعنوية يف اٛنزء الثبلثٌن ٔنصص يف الطباق واٞنقابلة فقط ومناسبتها بعلم االتصال يف الدعوة
اإلسبلمية.
٘ ٚسورة البقرة ،آية ٕ٘ٛ
 ٚٙأ٘ند أ٘ندغلوش ،الدعوة اإلسبلمية أصوٟنا – وسائلها – أساليبها يف القرآن الكرًن ،مؤسسة الرسالة بًنوت – لبنانٕٓٓ٘ ،م ،ص ٜٗ
 ٚٚاٞنرجع السابق ،ص ٓ٘
 ٚٛاٞنرجع السابق ،ص ٖ٘
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ٕ .رسالة للدرجة بيكالًنويس يف جامعة اإلسبلمية اٜنكومية ماالنغ ،إعداد أريس إٚناوايت ٓنت العنوان
"احملسنات البديعية يف سورة اٞنعارج" ،ىذه الرسالة تتكلم عن احملسنات البديعية من الفظية واٞنعنوية يف سورة
اٞنعارج خصوصا من نوع اٛنناس ،والسجع ،واٞنوازنة ،واٞنعنوية الطباق واٞنقابلة .واستخدم الباحث اٞننهج
الوصفي دراسة ٓنليلة ببلغية .والفرق بٌن ىذه الرسالة وُنثي أن ىذه الرسالة تبحث عن احملسنات البديعية
يف سورة ا ٞنعارج وُنثي احملسنات اٞنعنوية يف اٛنزء الثبلثٌن ٔنصص يف الطباق واٞنقابلة فقط ومناسبتها بعلم
االتصال يف الدعوة اإلسبلمية.
ٖ .رسالة للدرجة سرجانا يف جامعة عبلء الدين اإلسبلمية اٞنكومية مكاسر إعداد أندي نور ىداية اهلل ٓنت
العنوان "احملسنات اللفظية يف سورة الر٘نن" ىذه الرسالة تتكلم عن احملسنات يف سورة الر٘نن فيو أربعة أنواع
اٛنناس ،والسجع،و رد العجز على الصدر ،واٞنوازنة .واستخدمت الباحث اٞننهج الوصفي دراسة ٓنليلة
ببلغية .والفرق بٌن ىذه الرسالة وُنثي أن ىذه الرسالة تبحث عن احملسنات اللفظية يف سورة الر٘نن وُنثي
احمل سنات اٞنعنوية يف اٛنزء الثبلثٌن ٔنصص يف الطباق واٞنقابلة فقط ومناسبتها بعلم االتصال يف الدعوة
اإلسبلمية.
ٗ .رسالة ماجستًن يف جامعة اإلمام ١نمد بن سعود اإلسبلمية اٞنملكة السعودية إعداد عمر بن عبد العزيز
احملمود ٓنت العنوان "ببلغة البديع يف جزء عم" ،ىذه الرسالة تتكلم عن الببلغة البديعية يف جزء ثبلثٌن ،يف
ٙنسة فواصل :األول عن اإلستهبلل يف جزء عم ،والثاين التناسب اٞنعنوي يف جزء عم ،والثالث اللفظي يف
جزء عم ،والرابع صور التأكيد بفنون البديع ،و اٝنامس وظيفة البديع يف جزء عم .والفرق بٌن ىذه الرسالة
وُنثي أن ىذه الرسالة تبحث عن ببلغة البديع يف جزء عم كامبل يف التناسب اٞنعنوي واللفظي وُنثي
احملسنات اٞنعنوية يف اٛنزء الثبلثٌن ٔنصص يف الطباق واٞنقابلة فقط ومناسبتها بعلم االتصال يف الدعوة
اإلسبلمية.
٘ .رسالة للدرجة الدكتوراه يف جامعة القديس يوسف يف بًنوت ،إعداد د .إبراىيم ١نمود عبلن ٓنت العنوان
"البديع يف القرآن أنواعو ووظائفو" ،ىذه الرسالة تتكلم عن احملسنات البديعية من الفظية واٞنعنوية يف القرآن
وبيان وظائفو .والفرق بٌن ىذه الرسالة وُنثي أن ىذه الرسالة تبحث عن احملسنات البديعية يف القرآن وُنثي
احملسنات اٞنعنوية يف اٛنزء الثبلثٌن فقط ٔنصص يف الطباق واٞنقابلة ومناسبتها بعلم االتصال يف الدعوة
اإلسبلمية.
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الباب الثّالث
اطريقة البحث
أ .منهج البحث
استخدمت الباحثة يف ىذا البحث ّننهج التحليلى وموضوعي يف تفسًن القرآن الكرًن .منهج التحليلي
ىو بيان اآليات القرآنية بيانا مستفيضا من ٗنيع نواحيهاُ ،نيث يسًن اٞنفسر ىف ىذا البيان مع آيات السورة آية
آية ،شارحا مفرداهتا ،وموجها إعرأّا ،وموضحا معاىن ٗنلها ،وما هتدف إليو تراكيبها من أسرار وأحكام ،ومبينا
أوجو اٞنناسبات بٌن اآليات والسور ،مستعينا ىف ذلك باآليات القرآنية األخرى ذات الصلة ،وبأسباب النزول،
وباألحاديث النبوية ،وّنا صح عن الصحابة والتابعٌن ،وبغًن ذلك من العلوم الىت تعينو على فهم النص القرآىن
ٜٚ
وتوضيحو للقراء ،مازجا ذلك ّنا يستنبطو عقلو ،وٕنليو عليو نزعتو.
أما منهج موضوعي يف تفسًن ىو كما يرى أمٌن اٝنويل أن يفسر القرآن موضوعا موضوعا وذلك بأن:
"ْنمع آيتو اٝناصة باٞنوضوع الواحد ٗنعا إحصائيا مستقصيا ويعرف ترتيبها الزمين ومنسباهتا ومبلبساهتا اٜنافة ّٔا،
مث ينظر بعد ذلك لتفسًن وتفهم"ٓ .ٛوذكر ١نمد ١نمود حجازي أن تفسًن موضوعي ىوٙ" :نع اآليات الت يف
موضوع واحد وترتيبها حسب النزول مع الوقوف على أسباب النزول ودراستها دراسة منهجية موضوعية كاملة
لتعطٌن موضوعا واحدا لو وحدة موضوعية متكاملة متناسقة ال تباين فيها وال اتبلف حىت تلتقي ٗنع ىذه
النصوص كلها يف مصب واحد مع التعرض ٞنناسبة اآليات يف سورىا"ٔ .ٛوقج ارتضى ىذا التعريف عبد اٜنى

الفرماويٕ.ٛ

واعتمدت الباحثة يف كتابة ىذا البحث على دليل كتابة رسائل الت أصدرتو كلية أصول الدين جامعة
السلطان الشريف قاسم اإلسبلمية اٜنكومية برياو:
Pedoman penulisan skripsi edisi revisi, Fakultas Ushuluddin Universitas Sultan Syarif
Kasim Riau, 2019.

٠ٜٚنموعة من العلماء ،اٞنوسوعة القرآنية اٞنتخصصة( ،مصر :آّلس األعلى للشؤون اإلسبلميةٕٖٓٓ ،م) جٔ صٕٜٚ
ٓٛأمٌن اٝنلي ،مناىج ْنديد يف النحوى والببلغة والتفسًن واألدب( ،القاىرة :دار اٞنعرفة ٜٔٙٔ ،صٖٔ

ٔ١ ٛنمد ١نمود اٜنجازي ،الوحدة اٞنوضوعية يف القرآن( ،القاىرة :دار الكتب اٜنديثة )ٜٔٚٓ ،صٕ٘
ٕٛجهاد ١نمد فيصل النصرات ،التفسًن اٞنوضوعي وإشكاالت البحث يف اٞنفاىيم واٞنصطلحات القلرآنية ،دراسات علوم الشريعة والقانون ،آّلد ٓٗ ،العد ٕٖٔٓٔ ،
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ب .نوع البحث
استخدمت الباحثة يف ىذا البحث ُنثا مكتبيا .وىي األُناث الت ْنرى مكتبيا معتمدة فقط على
خارجها
أو
اٞننشأة
داخل
سواء
اٞننشورة
اٞنتاحة
واٞنعلومات
البيانات
ىذه البيانات أو اٞنعلومات الت يعتمد عليها البحث اٞنكتيب تكون متوفرة على شكل مواد منشورة لعامة الناس إما
بشكل ٠ناين أو مقابل مبلغ مادي معٌن ،مثال مصادر ىذه اٞنعلومات أو البيانات( :التقارير الدورية أو آّبلت أو
الكتب)ٖ .ٛفالباحثة ْنمع البيانات واٞنعلومات ّنساعدة األشياء الكثًنة ،منها :الكتب واٞنقاالت والكتيبات وغًن
ذلك ٣نا يتعلق ّٔذا اٞنوضوع.
ت .مصادر البيانات
مصادر البيانات ىي كل األشياء الت ديكن أن توافر اٞنعلومات اٞنتعلقة بالبيانات ،ويف ىذا البحث
تنقسم مصادر البيانات إىل قسمٌن :
ٔ .القسم األول  :مصادر البيانات الرئيسية وىي القرآن الكرًن ،و كتب علوم القرآن وكتب التفاسًن من
اٞنتقدمٌن واٞنتأخرين ،منها :
 كتاب مباحث يف علوم القرآن للمنّاع القطانالسيوطى
 كتاب اإلتقان يف علوم القرآن لئلمام ّ كتاب تفسًن اٞنراغي لئلمام اٞنراغي كتاب تفسًن اٞننًن لئلمام وىبة بن مصطفي الزحيلي كتاب تفسًن صفوة التفاسًن لئلمام الصابوينٕ .القسم الثاني :مصادر البيانات الفرعية ىي الكتب اٞنتعلقة ّنوضوع البحث ،منها
 كتاب فن البديع للعبد القادر حسٌن كتاب مدخل إىل االتصال ٞننال طلعت ١نمود كتاب أصول الدعوة ومناىجها لرمضان ١نمد مطاريد ،و١نروس ١نمد بسيوين ،ونبيل ١نمد درويش -كتاب الدعوة اإلسبلمية أصوٟنا ووسائلها وأسالبيها يف القرآن الكرًن أل٘ند أ٘ند غلوش.

ٖٛد .عبيد بن سعد العبديل ،مقدمة عن األُناث اٞنكتبية ،/https://dralabdali.com ،إطلع عليو بتاريخ ٗٔ يناير سنة ٕٕٓٓ الساعة  ٕٔ:ٖٛهنار
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ث .منهج جمع البيانات
منهج ٗنع البيانات ىي طرق الىت تواصل إىل توافر اٞنعلومات اٞنتعلقة بالبيانات ،وأما منهج ٗنع
البيانات اٞنستخدمة يف ىذا البحث مستندا على طرق اٛنمع البيانات ُنسب منهج موضوغي للفرماوي فهي:
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

تثبيت اٞنوضوع الت تناولتو ودراستو دراسة اٞنوضوعية.
ٗنع اآليات اٞنتعلقة باٞنوضوع إما اآلية اٞنكيّة أو اآلية اٞندنيّة.
ترتيب اآليات مع الوقوف على أسباب النزول.
توافر اٞنناسبة اآلية الواردة يف تلك السورة.

٘ .ترتيب اٞنوضوع البحث حىت ستكون ُنثا كامبل.
 .ٙدراسة اآليات بدراسة موضوعية َنمع اآليات الت تشتمل على معىن متساويا.
ج .تحليل البيانات
ٓنليل البيانات ىي ىو عملية التفحيص والتدقيق للبيانات ،وٕنشيطها لتكون أكثر دقة ،واعادة
ٗٛ
تشكيلها ،ؤنزينها ايضا لنحصل ونستنبط يف النهاية علي معلومات ديكن علي اساسها أناذ وٓنديد القرارات.
أما يف ىذا البحث استخدمة الباحثة على ٓنليل وصفي :يُراد منو وصف ملخص للبيانات وال يتطلب
إجياد تفسًنات ٟنا ،مثل ما يقدمو ٓنليل البيانات إلحصاء سكاين لبلد معٌن ،حيث ال يقدم التحليل أكثر من
خبلصة ٞنا يشملو إستبيان اإلحصاء من جنس ،وعمر ،وعنوان وغًنىا.

ٗٓٛنليل البيانات ،ar.wikipedia.org ،إطلع عليو برتيخ  ٕٚيوليو ٕٕٓٓ الساىة ٓٓ ٔ٘.هنارا
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الباب الخامس
الخاتمة
أ .الخالصة
ٔ .فسر اٞنفسرون اآليات احملسنات اٞنعنوية يف اٛنزء الثبلثٌن كل منها آيات الطباق يف سورة النبأ اآلية
ٕٗ و ٕ٘ أن الطباق يف ىاتٌن اآليتٌن بٌن {ب رداًَِ . .
و٘نيماً} ،ويف سورة النازعات اآلية ٕ٘ أن
َْ
َخ َذهُ اهلل نَ َك َال اآلخرة واألوىل} ألن اٞنراد كلمتيو الشنيعتٌن
الطباق بٌن اآلخرة واألوىل يف قولو {فَأ َ
ِ
اىا} ،ويف سورة
األوىل واألخًنة ،ويف سورة النازعات اآلية  ٗٙأن الطباق بٌن { َعشيَّ ًةُ . .
وض َح َ
عبس اآلية  ٙوٓٔ أن الطباق بٌن {تصدى} وبٌن {تلهى} ألن اٞنراد ّٔما تتعرض وتنشغل ،ويف
ت . .واٛننة} ،ومن آيات اٞنقابلة
سورة التكوير اآلية ٕٔ ؤٖ أن الطباق بٌن لفظ {اٛنحيم ُسعَّْر ْ
يف سورة النبأ اآلية ٓٔ ؤٔ أن اٞنقابلة اللطيفة بٌن { َو َج َعلْنَا اليل لِبَاساً} وبٌن { َو َج َعلْنَا النهار
َم َعاشاً} قابل بٌن الليل والنهار ،والراحة والعمل ،ويف سورة النازعات بٌن آي  ٕٚ ،ٕٙوآي ٖٓ،
اىا} وبٌن
َخَر َج ُ
ش لَْي لَ َها َوأ ْ
ض َح َ
ٖٔ أن اٞنقابلة بٌن قولو {السمآء بَنَ َ
اىا َرفَ َع َٚنْ َك َها فَ َس َّو َاىا َوأَ ْغطَ َ
ِ
ك دحاىا أ ِ
اىا} ،يف سورة النازعات بٌن آي ،ٖٛ ،ٖٚ
{واألرض بَ ْع َد َذل َ َ َ َ ْ
َخَر َج مْن َها َمآءَ َىا َوَم ْر َع َ
اف
 ٖٜوٓٗ ٗٔ ،أن وكذلك اٞنقابلة بٌن {فَأ ََّما َمن طغى َوآثََر اٜنياة الدنيا} وبٌن { َوأ ََّما َم ْن َخ َ
َم َق َام َربِّْو َونَ َهى النفس َع ِن اٟنوى} ،ويف سورة عبس بٌن آي  ٖٜ ،ٖٛوآي ٓٗ ٗٔ ،أن اٞنقابلة
ِ
اللطيفة بٌن السعداء واألشقياء {وجوه ي ومئِ ٍذ ُّمس ِفرةٌ ِ
َْ َ
ضاح َكةٌ ُّم ْستَْبشَرةٌ} قابلها بقولو { َوُو ُجوهٌ
ُ ُ ٌ ََْ
يَ ْوَمئِ ٍذ َعلَْي َها َغبَ َرةٌ تَ ْرَى ُق َها قَتَ َرةٌ} ،ويف سورة اإلنفطار يف اآلية ٖٔ و ٗٔ أن اٞنقابلة اللطيفة بٌن
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األبرار والفجار {إِ َّن األبرار لَ ِفي نَعِي ٍم َوإِ َّن الفجار لَ ِفي َج ِحي ٍم} فقد قابل األقرار بالفجار ،والنعيم
باٛنحيم
ٕ .مناسبة آيات احملسنات اٞنعنوية يف اٛنزء الثبلثٌن بعلم االتصال يف الدعوة اإلسبلمية ،من البحث
السابق نستطيع أن نأخذ خبلصة أن الطباق واٞنقابلة يف اٛنزء الثبلثٌن ٟنا مناسبة بعلم االتصال
خاصة يف الدعوة اإلسبلمية من جهة أسلؤّا يعين األسلوب العقائدية ،معظم اآليات يف اٛنزء
الثبلثٌن تشتمل األسلوب العقائدية من اإلجيايب والسليب ،وىي مناسبة بالطباق واٞنقابلة يف علم
الببلغة وىو لبيان العقيدة ،وبيان عناصرىا ،من اإلديان باهلل ،ومبلئكتو ،وكتبو ،ورسلو ،واليوم اآلخر
وبالقدر خًنه وشره حلوه ومره .وىو لبيان صفات أىل ىذه العقيدة ،فهم اٞنهتدون بالقرآن ،اٞنتقون
لرّٔم ،اٞنقيمون الصبلة ،واٞنؤتون الزكاة ،واٞنؤمنون بكل ما أنزل اهلل ،والعاملون لآلخرة واآلمرون
باٞنعروف والناىون عن اٞننكر واٞنطيعون هلل ورسولو.
اإلقتراحات والتوصيات
ٔ .اإلقرتاحات
ظنت الباحثة أن ليست للباحثة قدرة يف اعطاء االقرتاحات خاصة يف ىذا البحث استحياءاً من
النفس بعدم العلم وقلتو ،واألصل أن الباحثة ١نتاجة إىل النصيحة والنقد من قراء ىذا البحث خاصة
أساتذيت وإخواين ،لكن ذكرت الباحثة بعض االقرتاحات اجبارا ما تلي:
جل وعبل قد وعد العاملٌن الصادقٌن
 ينبغي للمجتمع أن يتسابقوا باألعمال الصاٜنة ،ألن اهلل َّكبًنا يف الدنيا واآلخرة.
اٞنخلصٌن ثوابًا ً
أجرا ً
عظيما و ً

 ولعل ىذا البحث مفيد للمجتمع ،واستفاده طبلب العلم أو يكون بابا يف إهناض اٜنماسة يفالبحث العلمي ،وعلى األقل ديؤل رفوف مكتبة اٛنامعة والكلية.
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 وترجو الباحثة من فضيلة مدير اٛنامعة أن يويف ويكمل مكتب ة اٛنامعة بالكتب اٞنتعلقة بالتفسًنواٜنديث وعلوم أصول الدين.
 ىذا البحث ال يتخلص من اٝنطأت والنقاص لذلك أرجو للقارئٌن ٟنذا البحث أن يأيتباإلصبلحات والتكميبلت لكي يكون ىذا البحث وافيا للمطلوب أو أقرب إىل الكمال.

ٕ .التوصيات

 أوصي نفسي وطبلب اٞنرحلة اٛنامعية األوىل خصوصا بقسم علوم القرآن والتفسًن للفصل الدويل،أن يقوم بالبحث العلمي الذي أخربه اهلل يف كتابو الكرًن ،ألن القرآن ىو كتاب اهلل اٞنشتمل على
معلومات شىت والكون من األشياء الت جعلها اهلل داللة على وحدانيتو وعظمتو ىف الكون.

 -لعل ىذا البحث مفيد للمجتمع خصوصا للمسلمٌن

 ىذا البحث " احملسنات اٞنعنوية يف اٛنزء الثبلثٌن من القرآن الكرًن ومناسبتها بعلم االتصال يفالدعوة اإلسبلمية (دراسة ٓنليلية موضوعية يف ببلغة القرآن)" لعلو أن ينفعنا يف الدنيا واآلخرة ،وأظن
مل أكمل فيو كامل البحث ،فرب اآلخرين من بعدي سيقوم يبحث عنها ُنثا عميقاً ٣نا قد ُنثت
يف ىذه الرسالة.
وهللا تعاىل أعمل وصىل هللا وسمل عىل نبينا محمد صىل هللا عليه وسمل وعىل أهل وأحصابه ومن سلكه إىل يوم إدلين
وإمحلد هلل رب إلعاملني
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المراجع
أ .المراجع العربية
أبو اٜنسن علي بن إٚناعيل بن سيده اٞنرسي ،احملكم واحمليط األعظم ،دار الكتب العلمية – بًنوت،
الطبعة :األوىل ٕٔٗٔ ،ى  ٕٓٓٓ -م
أبو آّد سيد نوفل ،أساليب الدعوة يف القرآن الكرًن٠ ،نلة اٛنامعة اإلسبلمية باٞندينة اٞننورة
أبو عبد الر٘نن اٝنليل بن أ٘ند بن عمرو بن ٕنيم الفراىيدي البصري ،كتاب العٌن ،دار ومكتبة اٟنبلل
أ٘ند أ٘ندغلوش ،الدعوة اإلسبلمية أصوٟنا – وسائلها – أساليبها يف القرآن الكرًن ،مؤسسة الرسالة
بًنوت – لبنانٕٓٓ٘ ،م

أ٘ند بن إبراىيم بن مصطفى اٟنامشي ،جواىر الببلغة يف اٞنعاين والبيان والبديع ،ضبط وتدقيق وتوثيق :د.
يوسف الصميلي ،الناشر اٞنكتبة العصرية ،بًنوت ٜٜٜٔم ٕٔٗٓ /ى
أ٘ند بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي  ،معجم مقاييس اللغة ،دار الفكٖٜٜٔ ،ى ٜٜٔٚ -م
أ٘ند بن مصطفى اٞنراغي ،علوم الببلغة «البيان ،اٞنعاين ،البديع» ،دار الباز للنشر والتوزيع  ،مكة اٞنكرمة
ٕ ٕٔ.ى ٜٕٔٛ /م
أ٘ند ٢نتار عبد اٜنميد عمر ،معجم اللغة العربية اٞنعاصرة( ،عامل الكتب الطبعة :األوىل ٕٜٔٗ ،ى -
 ٕٓٓٛم)
أمٌن اٝنلي ،مناىج ْنديد يف النحوى والببلغة والتفسًن واألدب( ،القاىرة :دار اٞنعرفة)ٜٔٙٔ ،م
أيوب بن موسى اٜنسيين القرديي الكفوي ،أبو البقاء اٜننفي ،الكليات معجم يف اٞنصطلحات والفروق
اللغوية مؤسسة الرسالة – بًنوت
بن عيسى باطهر ،الببلغة العربية مقدمات وتطبيقات( ،دار الكتاب اٛنديد اٞنتحدة – بًنوت
)ٕٓٓٛ
حامد عوىن ،اٞننهاج الواضح للببلغة( ،اٞنكتبة األزىرية للرتاث) ،القاىرة  ٕٓٔٛم
جهاد ١نمد فيصل النصرات ،التفسًن اٞنوضوعي وإشكاالت البحث يف اٞنفاىيم واٞنصطلحات القرآنية،
دراسات علوم الشريعة والقانون
رمضان ١نمد مطاريد١ ،نروس ١نمد بسيوين ،نبيل ١نمد درويش ،أصول الدعوة ومناىجها دراسة وتأصيلية
وٓنليلة ،جامعة قطر – قطر  ٕٓٔٛم
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عبد الر٘نن بن حسن َحبَ نَّ َكة اٞنيداين الدمشقي ،الببلغة العربية (دار القلم ،دمشق ،الدار الشامية،
بًنوتٔٗٔٙه)
عبد القادر حسٌن ،فن البديع ،دار االشروق – القاىرة ٖٜٔٛى

عوض بن ١نمد القرين ،حىت ال تكون كبل( ،الطبعة السادسة ،دار األندلس اٝنضراء ،جدة )ٜٜٜٔ
٠نموعة من العلماء ،اٞنوسوعة القرآنية اٞنتخصصة( ،مصر :آّلس األعلى للشؤون اإلسبلميةٕٖٓٓ ،م)
١نمد أبو الفتح البيانوين ،اٞندخل إىل علم الدعوة دراسة منهجية شاملة لتاريخ الدعوة وأصوٟنا ومناىجها
وأساليبها ووسائلها ومشكبلهتا يف ضوء النقل والعقل ،مؤسسة الرسالة بًنوت – لبنان ٖٔٗ٘ ،ى
 ٕٗٔٓم١نمد بابكر العوض عبد اهلل ،االتصال الدعوي أسسو اٞنعريفية وتطبيقاتو اٞننهجية ،اٞنعهد العاٞني للفكر
اإلسبلمي-الواليات اٞنتحدة األمركية ٔٗٗٓ ،ى  ٕٜٓٔ -م
١نمد بن أ٘ند بن األزىري اٟنروي ،أبو منصور ،هتذيب اللغة ،دار إحياء الرتاث العريب – بًنوت ٕٔٓٓ
١نمد بن صاحل بن ١نمد العثيمٌن ،تفسًن جزء عم( ،دار الثريا للنشر والتوزيع ،الرياض الطبعة الثانية،
ٖٕٗٔ ى  ٕٕٓٓ -م
١نمد صابر الفاروقي اٜننفي التهانوي ،موسوعة كشاف
١نمد بن علي ابن القاضي ١نمد حامد بن ّ
اصطبلحات الفنون والعلوم( ،مكتبة لبنان ناشرون – بًنوت الطبعة :األوىل ٜٜٔٙ -م)
١نمد سيد طنطاوي ،التفسًن الوسيط للقرآن الكرًن ،دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،الفجالة -
القاىرة  ،الطبعة األوىل ٜٜٔٛ-ٜٜٔٚ
السراج ،اللباب يف قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والببلغة والعروض واللغة واٞنثل،
١نمد علي َّ
(دار الفكر – دمشق ٖٓٗٔ ى  ٜٖٔٛ -م )
١نمد علي الصابوين ،صفوة التفاسًن ،دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع – القاىرة ٜٜٔٚ ،م
١نمد ١نمود اٜنجازي ،الوحدة اٞنوضوعية يف القرآن( ،القاىرة :دار الكتب اٜنديثة)ٜٔٚٓ ،
١نمد ىشام أبو القمبزر ،فن التواصل مع اآلخرين ،نشر صيد الفوائد -السعودية  ٕٓٓٙم
اٞنعجم الوسيط ،إبراىيم مصطفى وأصحابو ،دار الدعوة بالقاىرة ٕٔٔٓم
منال طلعت ١نمود ،مدخل إىل علم االتصال ، ،اٞنكتب اٛنامعي اٜنديث  -اإلسكندرية ،مصر ٕٕٓٓ
م
مناىج جامعة اٞندينة العاٞنية ،أصول الدعوة ،جامعة اٞندينة العاٞنية ٕٕٔٓ
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مناىج جامعة اٞنديفنة العاٞنية ،الببلغة ٔ  -البيان والبديع ،جامعة اٞندينة العاٞنية ٕٕٔٓ
مناىج جامعة اٞندينة العاٞنية ،الببلغة ٕ – اٞنعاين جامعة اٞندينة العاٞنية ٕٕٔٓ
منتخب من صحاح اٛنوىري ،أبو نصر إٚناعيل بن ٘ناد اٛنوىري الفارايب ،النسخة اإللكرتونية اٞنتاحة
ألصل الكتاب (صحاح اٛنوىري) مكتبة الشاملة.
وىبة بن مصطفى الزحيلي  ،التفسًن اٞننًن يف العقيدة والشريعة واٞننهج ،دار الفكر اٞنعاصر – دمشق,
الطبعة الثانية  ٔٗٔٛ ،ى
ب .المراجع األجنبية
https://prosiding.imla.or.id/
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://mawdoo.com
https://mawdoo3.com/
https://sotor.com
www.edarabia.com/ar/
http://islamiyyat.com

ترجمة الباحثة
أ .بطاقة الشخصية
االسم

 :جيهان فرياميدا

مكان الوالدة وتارخيها

 :القاهرة 62 ،إبريل  8991م

رقم قيد الطالبة

88236623612 :

مشرف األكادميية

 :األستاذة جاين أرين املاجيستري

العنوان

 :باًل ،باكنبارو ،رياو

ب .المراحل التعليمية
.8
.6
.3
.1

املدرسة االبتدائية األزهر النموذجي
معهد احلراء بادنغ باجنانغ
معهد املمتاز سولوك
جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
6282م اىل سنة 6268م

 :سنة 6282م
 :سنة 6283م
 :سنة 6281م
 :من السنة

ت .األنشطة
 .8أعضاء احتاد الطالب (قسم الدينية) يف قسم علوم القرآن والتفسري :سنة 6286م
 .6أعضاء احتاد الطالب (قسم الدينية) يف قسم علوم القرآن والتفسري :سنة 6281م
 .3مشرفة مسكن جامعة السلطان شريف قاسم رياو للبنات سنة 6262م
 .1مدرسة يف معهد األزهر الدويل  :من السنة 6289م إىل السنة 6268م
ث .األرسرة الوالدان احملبوبان حممد احلكيم رحيمي ونوربييت عبدالوحيد ،وإخوايت احملبوبون
أمحد فتح اهلل ،سلوى املمتازة ،عبدالرمحن ،حممد مصطفى ،رغداء اجملددة ،رزقي فتح
الرمحن ،فارس ،وصفية.

