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الباب األول
مقدمة

خلفية المشكلة.أ

صدر األول حلياة املسلمني واملسلمات يف العامل، بل كان املكاهللا لنا القرآن  ولقد أنزل

قـُْرأ –يـَْقَرأ –لغة من قـََرأ فالقرآنطريقة منط لكل من يريد أن يكون مسرورا يف الدارين. 

كالم اهللا وأما القرآن يف معناه اإلصطالحي فهو  1الشيئ أي مجعه وضم بعضه بعضا.وقـُْرآناً 

ومعجزة للنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم سواء كانت يف حمسنات اللفظية املستعملة فيه ويف 

أسلوبه، وكذلك يف علوم خمتلفة وحكم وكثرة أثر اهلداية موجودة فيها. وخلف من ذلك قد 

2عرب القرآن األسرار يف املاضى واملستقبل.

أيضا كما قال اهللا تعاىليها إلالناس العربية ولفهمه حيتاجةلغالمعروف بالقرآن 

"

.3 و

و .يعرفوه و يفهموهأن باعتبار أّن القرآن مصدر احلكم يف اإلسالم البد جلميع املسلمني 

ريها. فالنحو هو قواعد يعرفغللغة العربية علوم كثرية منها النحو و الصرف و البالغة و ا

ا.آوظيفة كل كلمة داخل اجلملة، وضبط أو  و الصرف هو 4خر الكلمات، و كيفية إعرا
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5علم يبحث عن تغيري الكلمة من أصل واحد إىل أمثلة متنوعة للحصول على معاىن خمتلفة.

أدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة هلا يف النفس أثر خالب مع أما البالغة فهي ت

6.مالئمة كل كالم للموطن الذي يقال فيه واألشخاص الذين خياطبون

جهةمناجلذابةوالبديعةاجلملةيفالكلماتترتيبالكرميالقرآنيفوجدناقدو

منالبديععلمعنخصوصاالبالغةبعلمماتعلقكلنعرفأنعليناوهلذا. البالغة

البالغةلعلمإنّ وهلذاالكالم،حتسنيوجوهنعرففالالعلمهذابدونو. اللفظيةاحملسنات

تساعدوالبالغة. تفسريهاوالقرآنيةاآليةاملقاصدفهميفعظيمادوراالبديععلمخصوصا

واملعىناللغةلعنصريشاملةهيواإلبالغ،أوالتعبريهيالىتظيفتهاوأداءعلىاللغة

.اللفظ

األول علم البيان هو ما حيرتز:و العلماء املتأخرون يقسمون البالغة إىل ثالثة أقسام

و 7ى أي عن أن يكون الكالم غري واضح الداللة على املعىن املراد.و به عن التعقيد املعن

الثاىن، علم املعاىن هو ما حيرتز به عن اخلطأ يف تأدية املعىن الذي يريده املتكلم إليصاله إىل 

9.لفظا و معناو الثالث، علم البديع هو  ما يراد به حتسني الكالم8ذهن السامع.

4، املعهد األمني اإلسالمية: إندونسيا، ص: القواعد الصرفية مباحث عن الكلمات العربية يف حال إفرادهااألستاذ حممد إدريس جوهرى، 5
8ت) ص. ،ت،(كا ءيرو: يار املعارف،البالغة الوادحة،علي اجلارم و مصطفى امني6
4، مكتبة دار إحياء الكتب العربية: إندونيسيا، ص: جواهر البالغة يف املعاىن و البيان و البديعلسيد املرحوم أمحد اهلامشى، ا7
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علم البديع إصطالحا هو علم يعرف به وجوه حتسني الكالم بعد رعاية املطابقة 

وهو على قسمني، األول احملسنات اللفظية و الثاىن 10رعاية وضوح الداللة.ملقتضى احلال و 

احملسنات املعنوية. و احملسنات اللفظية هي أّن حسن الكالم يرجع أصال إىل اللفظية. و 

فالبحث يف احملسنات املعنوية و 11بناحية املعىن.اتتعلق املهارة فيهىتاحملسنات املعنوية هي ال

باق واملقابلة وحسن التعليل وتأكيد املدح مبا يشبه الذم و عكسه و ية و الطور هي الت

12التوشيع.

كما قال تعاىل يف سورة 13.التقفيةدونالوزنيفالفاصلتنيتساوىاملوازنة هي 

:118- 117يف آية صافاتال









فاصلتني يف الوزن ( املستبني و املستقيم ), يف علم ويف هذه األية جند مستويتني

بالغة مسي اسلوب املوازنة.

:5-4- 3مث قال تعاىل يف سورة لقمان يف األية 









، دار السالم للطبيعة و ار السالم كنتورالبالغة يف علم البديع مقرر للصف السادس بكلية املعلمني اإلسالمية مبعهد دحممد غفران زين العامل، 10
21- 20، ص: 1991النثر 

22- 21نفس املرجع ، ص: 11
84- 83نفس املرجع ، ص: 12
4051: صم،1960-ه 1379سورابايا، اهلداية،والبديع،والبياناملعاىنىفالبلغةجواهراهلامشى،أمحد13



4






( للمحسنني و املفلحون )، بل فاصلتني يف الوزنألية جند مستويتنيويف هذه ا

احملسنني إعرابه يف حالة جر بل املفلحون إعرابه يف حالة رفع ولكن كالمها من نفس الوزن 

ل, ويف هذا علم املفعلون وهي صيغة من مجع املذكر السامل من املفعل من فعل املاضي أفع

سلوب املوازنة.البالغة ما يسمى أ

اسلوب . وكان فيه كثرية من يف القر أن الكرمياملوازنةاسلوب بعض من املثال السابق

ات املقصودة يف ال نقدر ان نعرف و نفهم الكلمالبالغة. اذا ال نتعلم و نفهم علم املوازنة

يف امرا مهماالقران الكرمي أن جنعلناالبد لاذا .اسلوب املوازنةاصة من خالقران الكرمي 

نكون سعيدا يف الدنيا و األخرة.لياتناحعل القران الكرمي أسس قلوبنا. وجن

.ظافالالناحيةحمسنة القرأن مناملوازنةيلهث أن، فالبد لناإنطالقا من هذا الشرح

فهذه األمهية الىت نريد أن القرأن من ناحية الفاظ.وتستطيع املوازنة أن تكشف املؤجز

ة. وازننكشفها ونطالعها حىت تظهر لنا الروائع الغامضة ىف آيات القرآن اليت أتت بأسلوب امل

إمنا املوازنة ال تكون يف احملسنات اللفظية فحسب، بل كان أمرا مهما يف بعض األعمال 

ملوازنة اليت توجد يف اباملواد الدراسية ءملدرس اللغة العربية أن يستعملها يف إلقاوخاصةة عامال

التعلم وسوف ترقي محاسهم ودافعهم يف عمليةأصبح الطالب مسرورون يففالقرأن الكرمي

فأراد الباحث أن يبحث املوازنة يف سورة لقمان .وأمهية املوازنة للمدرسني واملدرساتالتعلم. 

واثار ا قي درس اللغة العربية. ألن الباحث سيكون مدرسوالصفات من القرأن الكرمي.
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القرآنفيالموازىةأسلوب"أن يقوم بالبحث العلمي حتت املوضوعالباحثإهتمام

".)والصفاتلقمانسورةفيالموازنةأسلوبعنبالغيتحليلي(الكريم

الدوافع فى اختيار الموضوع.ب

األول من مصادر ولفظا مهّم جدا باعتباره املصدر البحث ىف القرآن الكرمي معنا.1

تعاليم اإلسالم وشريعته وباعتباره كالم اهللا تعاىل.

ىف القرآن الكرمي تؤدى إىل الرغبة ىف ةأو املستعملةاملستخدماسلوب املوازنة معرفة .2

قرائته و فهم معانيه.

.ألسلوب املوازنةإن يف القرآن الكرمي كثري من الكلمات أتت با.3

تسايرت بالقسم الذي يتعلم فيه الباحث.املشكلةهذه .4

قات.و هذا البحث مناسب بقدرة الباحث حبسب البيانات واألموال واأل.5

من طالب قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان أحدما كان.6

هذا املوضوع من قبل.ببحثالذي يقوم مية رياوو شريف قاسم اإلسالمية احلك

اإلصطالحاتتوضيح .ج

وأما 14الشيئ أي مجعه وضم بعضه بعضا.قـُْرأ وقـُْرآناً –يـَْقرَأ –لغة من قـَرَأ القرآن.1

كالم اهللا ومعجزة للنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم القرآن يف معناه اإلصطالحي فهو  
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سواء كانت يف حمسنات اللفظية املستعملة فيه ويف أسلوبه، وكذلك يف علوم خمتلفة 

15.ة أثر اهلداية موجودة فيهاوكثر وحكم

مَّا ِىف اْالْرِض ِمن َوَلْو َأنَّ "مكية كلها إال آيتني نزلنا باملدينة ومها سورة لقمان وهي .2

لواةَ  َويـُْؤتُوَن الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ "نزلت باملدينة وهي اآليتني وإال آية" َشَجرَةٍ 

املكية فيها الكالم على التوحيد وإثبات هي كباقي السور فوأما الصفات16."الزََّكواةَ 

البعث. والتعرض للمشركني وأحواهلم يف الدنيا واآلخرة والتعرض إلثبات النبوة. 

والكالم على املؤمنني وأحواهلم يف الدنيا واآلخرة. مع ذكر قصص بعض األنبياء 

17وأممهم ، مث كان ختام السورة مع مشركي مكة. وتقوية عزمية املسلمني.

أوصار: نجدامليفغةوالبال,نتهىاملهوبلغامل. التأثريوقوةالبيانحسنهي غةالبال.3

18.فصيحاكان

19.التقفيةدونالوزنيفتنيتساوىفأكثر املالفاصلتنيهو إذا كانتأسلوب املوازنة .4

اصله حتليل من حّلل حيّلل حتليال حتليلية 20درسا و دراسة.-دراسة من لفظ درس.5

21مبعىن جعله يف حلٍّ ممّا بينه وبينه.

12م ، ص : 2003هـ / 1424دار الكتب العلمية: بريوت ، إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،حممد صديق الرافعى ، 15
دار الكتب العلمية :بريوت، مفاتيح الغيب،اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، 16
114ص:25م، ج:2000-هـ 1421الطبعة : األوىل 

.   197ص:3دار اجليل اجلديد، ج:التفسري الواضح،، الدكتور / حممد حممود حجازى17
46ص :،املرجع السابق (لويس معلوف)18
405، ص: )أمحد اهلامشى(السابقاملرجع 19
211ص : ،املرجع السابق (لويس معلوف)20
211ص : ،املرجع السابق (لويس معلوف)21
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المشكالت.د

تقديم المشكالت.1

يف القرآن الكرمي.ةوازناملالبحث عن أسلوب )1

ة يف القرآن الكرمي.وازناآليات اليت حتتوى على أسلوب امل)2

ة يف القرآن الكرمي.وازنأسلوب املداللة استخدام)3

.يف القرأن الكرمية وازنأسلوب املإستعمال )4

يف القرآن الكرمي.وازنةأمهية معرفة أسلوب امل)5

تحديد المشكالت.2

ةوازنأسلوب امل، فأراد الباحث أن حيددها يف ةري كثىف هذا البحث  املشكلةإن 

.صافاتاللقمان و يف سورة املستعملة يف القرآن الكرمي

تكوين المشكالت.3

؟صافاتاللقمان و يف سورة ة وازنب امليلاأسما)1

؟صافاتاللقمان و يف سورة ة وازناملنواعأما)2

هداف البحث و فوائدأه.ه

أهداف البحث.1

.صافاتالو لقمانيف سورة ة وازنأسلوب املتتضمناآليات اليت عرفة مل)1

.صافاتالو لقمانيف سورة ة وازناملانواعملعرفة )2
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فوائد البحث.2

.وازنةأساليب املاعرتافا لقارئ القرآن عن استعمال )1

وسيلة زيادة اخلزائن العلمية للباحث ىف دراسة علم البالغة، وباخلاصة ىف )2

ة وخربا للباحثني اآلخرين الذين يريدون أن يأتوا باملتغري املتقارب وازنموضوع امل

يف مبحثهم.

وازنة يف علما للمجتمع اإلسالمي عامة وقارئي القرآن خاصة عن أساليب امل)3

القرآن الكرمي.

وىل يف قسم الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية للدرجة األتكميل شرط من )4

تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم 

رياو.اإلسالمية احلكومية


