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الباب الثاني

دراسة نظريات

المفهوم النظري.أ

الكريمالقرآنتعريف.1

بوسيلة جربيل املتعبد القرآن هو كالم اهللا املنزل على حممد صلى اهللا عليه و سلم 

اهللا الذي نزل به الروح األمني على قلب عند عبد الوهاب خالف القرآن هو كالم بتالوته. و 

رسول اهللا حممد ابن عبد اهللا بألفاظه العربية و معانيه احلقة، ليكون حجة للرسول على أنه 

2الشيئ أي مجعه وضم بعضه بعضا.قـُْرأ وقـُْرآناً –يـَْقرَأ –لغة من قـََرأ فالقرآن1رسول اهللا.

سوله وحيا، املكتوب ىف املصاحف على ر هو كالم اهللا تعاىل املعجز املنزل اصطالحوا

املسموع باآلذان، املنقول إلينا نقال متواترا بال ، و لسنةفوظ ىف الصدور، واملقروء باألاحملو 

مث عند حممد علي الصابوىن: القرآن هو كالم اهللا املعجز، املنزل على 3شبهة، املتعبد بتالوته.

عليه السالم، املكتوب يف املصاحف، املنقول خامت األنبيآء واملرسلني بواسطة األمني جربيل 

4إلينا بالتواتر، املتعبد بتالوته، املبدوء بسورة الفاحتة، املختوم بسورة الناس.

23، الناشر للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، ص علم أصول الفقهعبد الوهاب خالف، 1
617م، ص: 2003، 40، ط: رق: بريوتش، دار املاملنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف السيوعي، 2

نفس املرجع3
6، ديناميكا بركة أومتا، جاكرتا، ص التبيان يف علوم القرآنحممد على الصابوىن، 4
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القرآن الكرمي املنزل على خامت األنبيآء هو آخر كتب اهللا تعاىل أنزل إىل البشر، وهو 

(قال اهللا تعاىل:5ناسخ ملا سبقه من الشرائع.







.( إن القرآن حجة على الناس و أن أحكامه قانون واجب على

املسلمني اتباعه أنه من عند اهللا و أنه نقل إىل املسلمني عن اهللا بطريق قطعي ال ريب يف 

صحته وأنه من عند اهللا فالناس عجوزا عن أن يأتوا مبثله. إن أعظم معجزات نبينا حممد 

ن كل نيب تكون معجزته مناسبة حلال قومه، و صلى اهللا عليه و سلم هو القرآن الكرمي، أل

لذلك ملا كان العرب أرباب الفصاحة و البالغة و فرسان الكالم و اخلطابة جعل اهللا معجزة 

نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم هي القرآن الكرمي.

عن سورة لقمان والصفاتقصيرةلمحة.2

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

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

6.والزكاة نزلتا باملدينة وهي ثالث وقيل أربع وثالثون آيةالصالة

51نفس املرجع، ص 5
: بريوت، الطبعة:دار الكتب العلمية مفاتيح الغيب،اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، 6

114ص:25م، ج:2000-هـ 1421األوىل 
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لقمان الشتماهلا على قصة لقمان احلكيم اليت تضمنت فضيلة احلكمة مسيت سورة

وسر معرفة اهللا تعاىل وصفاته وذم الشرك واألمر مبكارم األخالق والنهي عن القبائح 

ا . واملنكرات وما تضمنه كذلك من الوصايا الثمينة اليت أنطََقه اهللا 

ان من السور املكية اليت تعاجل هذه السورة الكرمية سورة لقمحمور مواضيع السورة :

موضوع العقيدة وتعين بالرتكيز على األصول الثالثة لعقيدة اإلميان وهي الوحدانية والنبوة 

والبعث والنشور كما هو احلال يف السورة املكية .

قال الكليب ومقاتل : نزلت يف النضر بن احلارث وذلك أنه كان خيرج تاجرا إىل فارس 

ا قريشا ويقول هلم : إن حممدا ـ ـ حيدثكم حبديث فيشرتي أخبار االع اجم فريويها وحيدث 

عاد ومثود وأنا أحدثكم حبديث رستم واسفنديار وأخبار األكاسرة فيستملحون حديثه 

7ويرتكون استماع القرآن فنزلت فيه هذه اآلية .

هللا حممد أخربين أبو احلسن حممد بن القاسم بن أمحد الفقيه قال : أخربين أبو عبد او 

بن يزيد املعدل قال : أخربين أبو حيىي البزار ، عن حممد بن منصور ، عن حممد بن عمران 

بن عبد الرمحن بن أيب ليلى ، حّدثين أيب ، عن خمالد بن عبد الواحد ، عن احلّجاج بن عبد 

اهللا ، عن أيب اخلليل ، عن علي بن زيد وعطاء بن أيب ميمونة ، عن زر بن حبيش ، عن أيبّ 

من قرأ سورة لقمان كان له لقمان «بن كعب قال : قال رسول اهللا صلى الّله عليه وسّلم : 

8.عمل املعروف ، وعمل باملنكررفيقا يف يوم القيامة وأعطي من احلسنات عشرا بقدر من

الكتاب : التعريف بسور القرآن الكرمي7
هـ،  1422بريوت، سنة الطبع: - دار إحياء الرتاث العريبالكشف والبيان عن تفسري القرآن،أبو إسحاق أمحد بن إبراهيم الثعلىب النيسابورى،8

310ص:7ج:
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، امكية، وهي ثالثة آالف ومثامنائة وستة وعشرون حرفهي فالصفات سورةوأما

أخربنا كامل بن أمحد املفيد قال : أخربنا . ومائة واثنتان ومثانون آيةومثامنائة وستون كلمة، 

حممد بن جعفر الوراق قال : حّدثنا إبراهيم بن الفضل قال : حّدثنا أمحد بن يونس قال : 

حّدثنا سالم بن سليم قال : حّدثنا هارون بن كثري اآلملي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أيب 

من قرأ َوالصَّافَّاِت (ل : قال رسول الّله صّلى الّله عليه وسلم : أمامة عن أّيب بن كعب قا

أعطي من األجر عشر حسنات بعدد كّل جّين وشيطان ، وتباعد عنه مردة الشياطني وبرئ 

9.)أنه كان مؤمنا باملرسلنيمن الشرك ، وشهد له حافظاه يوم القيامة 

الكرمي، مبا اشتمل عليه من بيان إن أعظم هدية مثينة للبشرية هي هدية إنزال القرآن و 

الدستور اإلسالمي، واألوامر والنواهي، وأحكام الشريعة، وآداب اإلنسان وتربيته تربية قومية، 

تصل به إىل شاطئ األمن والسعادة واالستقرار، والنجاة من العذاب واملهالك. فمن آمن 

احلياة الصحيحة، وعلم بأحوال بالقرآن كالم اهللا تعاىل، استضاء قلبه باإلميان، وأدرك أسرار

املستقبل الذي ينتظره، من غري أن ميلك فيه إحداث أي تغيري أو تعديل أو إضافة أو نقص، 

ألنه جيد يف العقل إرشادا، ويف النفس استجابة وهوى صحيحا، ويف السلوك واملنهج أصالة 

هللا يف ذلك املطلع وقوة وسدادا، وهذا ما أبانته اآليات يف مطلع سورة لقمان، حيث مجع ا

10بني بيان خصائص القرآن، وصفات املؤمنني به حق اإلميان،

ه، 1422بريوت، سنة الطبع: -دار إحياء الرتاث العريبالكشف والبيان عن تفسري القرآن،النيسابورى،أبو إسحاق أمحد بن إبراهيم الثعلىب 9
138ص:،8ج:

2016، ص: 3هـ، ج: 1422- دمشق، الطبعة : األوىل - دار الفكر التفسري الوسيط للزحيلي،د وهبة بن مصطفى الزحيلي، 10
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عن ابن -يعين ابن احلارث- قال النسائي: أخربنا إمساعيل بن مسعود، حدثنا خالد 

أيب ذئب قال: أخربين بن عبد الرمحن، عن سامل بن عبد اهللا، عن عبد اهللا بن عمر، رضي 

بالتخفيف، ويؤمنا بالصافات. صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا اهللا عنهما، قال: كان رسول اهللا

11.تفرد به النسائي

وهي كباقي السور املكية فيها الكالم على التوحيد وإثبات البعث. والتعرض 

للمشركني وأحواهلم يف الدنيا واآلخرة والتعرض إلثبات النبوة. والكالم على املؤمنني وأحواهلم 

قصص بعض األنبياء وأممهم ، مث كان ختام السورة مع مشركي يف الدنيا واآلخرة. مع ذكر 

إن إهلكم لواحد مع إثبات البعث مكة. وتقوية عزمية املسلمني. وتوهني عضد الكافرين.

12).21اىل 1) : اآليات 37سورة الصافات ((

علم البالغةعنمفهوم.3

أما معناها يف اللغة فهي: . اصطلحىخرواال،لغويأحدها:معنياناهلغةالبال

ليؤثراالسامعنفسقرارةإىلينتهىمكالإيصالعنالعاجزتكلمواملنتهاء،الواالوصول

13.بليغايسمىالشديدا

يفغةوالبال,نتهىاملهوبلغامل. التأثريوقوةالبيانحسن:الوسيطمعجميفغةالبال

الغايةبلغت:مقوهليف)غةالبال(العسكرىلهالأبوقال14.فصيحاكانأوصار: نجدامل

م، 1999-هـ 1420الثانية دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة :تفسري القرآن العظيم،القرشي الدمشقي،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري 11
5ص:، 7ج:

.   197ص:،3دار اجليل اجلديد، ج:التفسري الواضح،، الدكتور / حممد حممود حجازى12
5:ص، م1995مطبع الثغر، ،تيسري البلغةالشيخ أمحد قلش، 13
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إىلنتهاءاال:الشيئيفبالغةواملمنتهاه،:الشيئومبلغ،يغري وبلغتها، إليهاانتهيتإذا

صحيحةبعبارةواضحاليلاجلعناملتأديةهىغةالبالأناصطلحاغةالبالمعىنوأما15.غاية

الذينشخاصواألفيهيقالالذىللموطنكلءمةمالمعب،خالأثرالنفسيفاهلفصيحة

16.اطبونخي

17.قسمنيإلتقسمفهىغةالبالعلماهلعندغةالبالمعىنوأما

.كلمتهفصاحةمعاحلالملقتضىمطابقكالمهوالكالميفالبالغة)1

ومقتضى.ومقتضاهمصوصوجهعلىالتكلمإىلالداعىمراالهوالواحل

الكلم وأحوالمقاميستلزمهماأيالواقعاالمرإليهيدعىماهواحلال

.خمصوصوجهعلىاملتكلممناملخاطب

البليغ مطابقالكالميركبأنيستطيعالذىمتكلمهواملتكلميفالبالغة)2

عنعلى التعبريصاحبهاايقتدرملكةالبليغاملتكلمإذن،.االلملقتضى

منإالايصل إليهلنغايةوتلك.كانغرضأييفبليغبكالمالقصود

م،ومفاخرايف منافرامت،ختاطبهمسننوعرفخربا،العربساليببأأحاط

.مقالمقاملكلواعتدارهم، ليلبسوشكرهم،وهجائهم،ومدحيهم،

وتأليفومعىنلفظإذاالبالغةعناصربأناإلختلفاتالتعريفاتمنويفهم

مواطنحسبعلىواألساليبالكلماتإختياريفدقةمثوحسنا،وتأثيامينحها قوة

46:ص،م1952بريوت: تاكاتوليكية، ،املنجدلويس معلوف، 14
917ص 1م اجلز 1986الرياض: دارالعلوم، ،غة العربية، معجم البالوعه طبانةبد15
م)961اهلداية،:(سورباياالثانويةللمدرسةوالبديعواملعاىنالبيانالواضحةغةالبالامني،ومصطفىاجلاررعلى16
32:، ص)م1960اهلداية :سوربايا(والبديعوالبياناملعاىنىفالبلغةجواهر،اهلامشىأمحد17
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وتسيطرتتملكهماليتالنفسيةوالرتعةالسامعنيوحالوموضوعاتهالكلم ومواقعه

.غريهيفمستكرهةنابيةكانتمثموطنيفحسناتكلمةفربعلى نفوسهم،

البالغةمحتويات.4

علم وهيعلوم،لثلثةمتضمنة)البالغةمالكابن(مالبنممدالدينبدرجعل

.البديعوعلمالبيانوعلماملعان

احلال، وهولقتضىيطابقااليتالعرباللفظأحوالبهيعرفعلمهواملعانفعلم

18ذهن السامعإللهيصاالاملتكلميريدهالذياملعىنتأديةيفاخلطأعنبهحيرتزعلم

اختلفعلىنريدالذى املعنوىالغرضالنصيبالعربيةملةاىلنركبكيفويعلمنا

واإلنشاء،اخلربالكالماملعاين فهيأقسامومن19مكانه،يفوراجعهواالحوال،الظروف

واإلطنابواإلجيازالوصل والفصل،القصر،النداء،التمن،اإلستفهام،األمر والنهى،

يففهوالبيانعلمأما.فيها"، فهو يف إخبارالقرآن: و"الساعة ال ريبمنومثاله. واملساوة

الكالميكونأنأيعن التعقيد املعنوىبهحيرتزماوهو. والظهورواإليضاحالكشفاللغة

الواحداملعىنإيرادايعرفقواعدوهو أصولاصطلحاما. أاملرادمعىنعلىواضحةغري

وينقسم20عىن.املذلكنفسعلىالعقليةالداللةيف وضوحبعضعنبعضهاخيتلفبطرق

ازوهي التشبيهأشياء،ثلثةفيه والكناية.وا

46: صالسابق،املرجعاهلامشى،18
268: ، ص)م1992العلمية،الكتبدار:لبنان-بريوت(،واملعاىنوالبيانالبديعالبلفةعلومىفاملفصلاملعجمعكاوى،عوالانعام19
245ص: السابق،املرجعاهلامشى،20
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مبعىن فعيلوزنعلىوهو. سابقمثالغريعلىوجداملخرتعامللغةالبديععلموأما

تعاىل: (اهللاقوليفالفاعلاسمعىنمبالبديعويأتى21.مفعولأومفعل





 ماا) و

.الاحلقتضىملاملطابقمالكالسنيحتوجوهبهيعرفعلمهواصطلحا

وتكسوهة و وطالحسنامالكالتزيداليتزاياواملالوجوهبهيعرفعلمهوخراآلوقال

.الاحللقتضىمطابقتهبعدورونقااء

صوصةخمصورةعلىمالكالإيرادتقتضىالىتحوالاألبهيعرفعاىناملعلمأنعرفنا

عىناملتأديةإلوسيلةالبيانعلموأن. ذلكغريأوالوصلأواز،جياإلأوكالتأكيد،

حيثمناللفظأوعىنامليهففيبحثالبديععلموأما. الكنايةأوازأواالتشبيهبأسلوب

. عليهاوإرتباتاملآخريفالعربمالكاليفالبديعمرتبةيكونأنشكوال. سينهوحتتزيينه

والنطقإليهبالنسبةامهو . الفننيمنلرتكبهثةالثالالفنونأخصهوندلوسىاألجعفرأبوقال

عاينوامل. والنطقياةاحلبدوننساناإليوجدالكماابدوالبديعيوجدفالنسان،لإلبالنسبة

ال بياةاحليوجدكمابدونهعايناملعلمفتوجدالنطقإلبالنسبةياةكاحلبيانإىلبالنسبة

22.عكسوالنطق

27:صالبلغة،درسم)، 1996فرسادا،راجاغرافندوتف:جاكرتاب، (ادالسان،بأمحدأمحد21
104:مطبعة السنة احملمدية بدون السنة، ص،ضاح ىف علوم البلغةياإلالسيوطى، جلل الدين22



17

الموازنة مفهوم عن أسلوب .5

الوزنيفالفواصلتساويوهيوازنة،املهيالبديععلميفاللفظيةسناتاحملومن

كماالتقفية،دونالوزنيفالفاصلتنيتساوىوازنةاملأنوقيل23.رياألخرفاحلدونرسواجل

:كنوناملوهراجليفالناظمقال

24التقفيةيفالالوزنيفلفاصلالتسويةوهيوازنةاملمث

:أنواعأربعةإىلوازنةاملحضرىاألويقسم

املماثلة)1

التقفية بل وبناء علىتفاق يفيشرتط فيها عدم اإلالاناء على أبوازنةاملهذه

ما يقابل من لفاظ أو مثلهمن األإحدى القرينتنيشرتاط إن كان ما يفاإل

(كقوله تعاىلالوزن،خر يفاآل



(25مفاملوازنة) و ) صفوفةبني

القافيةتلفان يفا خمعلى الفاء والثانية على الثاء ومهوىلفالقافية األ)مبثوثة(

.الوزنولكنهما متساويان يف

القلب)2

ه ولكن ماقله الذ من كلم غري أخو نه املحروف لكو ناسب كونالقلب هو امل

م على ترتيب،  نسخة وهو أن يكون حروف الكالرأيت يفيناسب ما بعده مث
149أمحد قلس، املرجع السابق، ص 23
128قديري: مدرسة املبتدئني، دون السنة ص ،املكنوناجلوهر ين حممد اخلضرى، عبد الرمحن 24
16- 15القرآن الكرمي، سورة الغاشية 25
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فلفظ (26: ( كقوله

الكافمن(َكبـِّْر) والثانوالكافوالباءالراءحرفعلىتتكوناألول (َربََّك) 

.والراءوالباء

التشريع)3

جزءانأوجزءفيهاأسقطفإذاالعروضأوزانمنالوزننيعلىالبيتبناءوهو

:كقولهآخر،وزنمنبيتاالباقىصار

كداراألوقرارةالردىشركاإالدنيةالدنياخاطبيا

الردىشركإنايةالدنالدنياخاطبيا

زوءةجمعروضهوالثانمقطوعوضربهتامةعروضهولاأللكنالكاملنيمناومه

علىوقفتولوالبيتمنعىناملتغيريالهنارادفامل. ضربهوكذاصحيحة

علىوقفتوإنالكاملمنالثامنالضربمنمثلهالبيتنأل)لردى(ا

.منهالثانالضربمنفهو) كداراأل(

اإللتزام)4

زمبالليسماالفاصلةمنالروىقبلحرفاالشاعرأوالناثريلزمأنوهو

: (تعالكقولهيلزم،المابلزومأيضاوقيلللسجع
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(27يئجمنألماالتزامحرفهياءفاهل

تنهرفال: وحنا،بدوالسجعلتحقيقيلزمالماالراءقبلوقعالىتاءاهل

.نسخروال

يعملالالمفهوم .ب

:يليكما املوازنةعن العمليةاملفاهيم قدم يوأراد الباحث أن

.التقفيةيفالالوزنيفلفاصلالتسويةوهيوازنةامل)1

فهو الوزنخر يفلفاظ أو مثله ما يقابل من اآلمن األإحدى القرينتنيإن كان ما يف)2

املماثلة.

هو يناسب ما بعدهه ولكن ماقله الذ من كلم غري أخو نه املحروف لكو ناسب كونامل)3

القلب.

صارجزءانأوجزءفيهاأسقطمثالعروضأوزانمنالوزننيعلىالبيتبناءاذا كان )4

.هو التشريع آخروزنمنبيتاالباقى

هو للسجعبالزمليسماالفاصلةمنالروىقبلحرفاالشاعرأوالناثريلزماذاكان)5

اإللتزام.

10- 9سورة الضحى، الية االية 27


