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املؤهل يف الطبقة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان 
.شريف قاسم االسالمية احلكومية رياو

ذلك تفضل ل. يف ترتيب هذه الرسالة قد نالت الباحثة مساعدة ودوافع من املساعدين
:الشكر واالمتنان إىل
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.إخالص حينما جلست يف عملية التعليم مبدة أربع سنوات يف هذه اجلامعة
.وجلميع املوظفني الذين احسنوا معاملتهم يف اجلامعة. ٦
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.فضيلة السيد رئيس مدرسة الثانوية املتوسطة اإلسالمية الفجر باكنبارو. ٨



شكر لزوجيت احملبوبة تييت تريو وايت اليت ساعدتىن ودوافعتىن  إلمتام واخص الباحث ال. ٩
.هذه الرسالة

.طالب الفصل الثاىن من مدرسة الثانوية املتوسطة اإلسالمية الفجر باكنبارو. ١٠
وأخريا أرجو من القراء التصحيح اذا وجدوا اخلطيَات و النقصان ىف هذه الرسالة، 

وباهللا التوفيق و اهلداية . ا البحث نافعا يل وجلميع قارئينهاوأدعوا هللا تعاىل أن جيعل هذ
.أمني يارب العاملني. والرضا و املعرفة

.والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



ح

التجرید

دراسة حتليلية بالغية عن أسلوب (، أسلوب احلكيم يف القرآن الكرمي 2009تيىت تريواتى، 

الرسالة لقسم تدريس اللغة العربية بكلية ) احلكيم يف القرآن الكرمي

اإلسالمية احلكومية رياو، الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم

.شاهراف األستاذ الدكتورندس أمحد حتت إش

مقصود آياتو اآليات الىت تضمن أسلوب احلكيم يستفاد هذا البحث إىل وصف 

وأردت الباحثة أن حتلل اآليات اليت يتضمن فيها . القرآن الكرميسلوب احلكيم يف بأآتية

حاولت الباحثة وضع هذا البحث . من حيث علم البالغةالقرآن الكرمييف أسلوب احلكيم 

تلخص الباحثة . يساعد على فهم القرآن وادراك أسلوبه البالغيراجية يكون ما حبثت فيه 

.أن أسلوب احلكيم من أهم املباحث لفهم آيات القرآن فهما ضبيطا ودقيقا

دراسة حتليلية بالغية (هذا البحث حتت املوضوع أسلوب احلكيم يف القرآن الكرمي 

بحثه الباحثة يف مكتبة وهذا البحث حبث مكتيب ت). عن أسلوب احلكيم يف القرآن الكرمي

واملشكلة الىت تبحثها الباحثة هي . جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو

.القرآن الكرميسلوب احلكيم يف بأآتيةمقصود آياتو آيات الىت تضمن أسلوب احلكيم 



خ

اآليات الىت تضمن أسلوب احلكيم وأما الغرض املطلوب من هذا البحث فهو ملعرفة 

وإن هذا البحث مكتيب فتجمع . القرآن الكرميسلوب احلكيم يف بأآتيةمقصود آياترفةوملع

وبعد . الباحثة البيانات من املصدر التمهدي واملصدر الثانوي املتعلقة باملوضوع بطريقة مراقبة

عشرة آيات يتضمنمخس القيام بالبحث فوجدت الباحثة النتائج أن يف القرآن الكرمي 

. وتسعة سورة فيهسلوب احلكيمأ
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ABSTARCT

Titi Triowati, 2009. Uslub Al-Hakim In the Holly Qur’an (Study Of Analysis

Balaghoh About Uslub Al-Hakim In the Holly Qur’an). Thesis Of

Arabic Education Department Faculty of Education and Teacher’s

Training State Islamic University Sultan syarif kasim Riau. The

Supervisor is Drs. Ahmad Syah.

The research give describe meaning of   ayat-ayat there are Uslub Al-hakim in

the Holly Qur’an. The writer want to analysis verses which content of Uslub Al-

hakim in holly Qur’an inmate Balaghoh perspective. The writer try to investigate this

study can help realize of Al-Qur’an and know Uslub-uslub Balaghoh (language syle).

The writer conclude that Uslub Al-Hakim as one subject that inportant to understand

verse Al-Qur’an well.

The title of this reseach is Uslub Al-hakim in Holly Qur’an (Study Of

Analysis Balaghoh About Uslub Al-Hakim In the Holly Qur’an). This reseach as

reseach library which do in library state Islamic University Sultan syarif kasim Riau.

The problem of the writer reseach is meaning of  verses Uslub Al-hakim in Holly

Qur’an and their analysis.

The object of this reseach is Ualub Al-hakim in the Holly Qu’an, the number

of verse is 114 surat, and 6666 verses. This reseach use primer source and secondary

source that has correlation whit the object by observation method.

After getting the reseach, the writer The data analaysis method that used is

content analysis by using table.found 15 verses in 9 surah there are Uslub Al-Hakim

in the Holly Qur’an.
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ABSTRAK

Titi Triowati, 2009, Uslub Al-Hakim dalam Al-Qur’an (Study Analisis Tentang Uslub

Al-Hakim dalam Al-Qur’an). Pendidikan Bahasa Arab Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau, di bawah bimbingan Drs. H. Ahmad Syah.

Penelitian ini memberikan gambaran maksud ayat-ayat yang mengandung

Uslub Al-Hakim dalam al-Qur’an. Penulis ingin menganalisis ayat-ayat yang

mengandung Uslub Al-Hakim dalam al-Qur’an menurut ilmu Balaghah. Penulis

berusaha membahas objek kajian ini dengan supaya dapat membantu memahami al-

Qur’an dan mengetahui uslub-uslub balaghahnya (gaya bahasa). Penulis

menyimpulkan bahwa Uslub Al-Hakim merupakan suatu pembahasan yang penting

untuk benar-benar memahami ayat-ayat al-Qur’an yang mendalam.

Penelitian ini berjudul Uslub Al-Hakim dalam Al-Qur’an (Study Analisis

Tentang Uslub Al-Hakim dalam Al-Qur’an). Penelitian ini merupakan penelitian

pustaka (Library Reseach) yang dilaksanakan diperpustakaan Univarsitas Islam

Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun masalah yang diteliti adalah ayat-ayat yang

mengandung Uslub Al-Hakim dalam al-Qur’an Al-karim dan maksudnya .

Adapun tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

ayat-ayat yang mengandung uslub al-hakim dan untuk mengetahui maksud ayat-ayat

yang mengandung uslub al-hakim dalam AL-Quran

Adapun objek penelitian ini adalah Uslub Al-Hakim dalam al-Qur’an yang

berjumlah 114 surat dan 6666 ayat. Peneliti menggunakan sumber primer dan

sekunder yang berhubungan dengan objek dengan metode observasi dan metode

analisis data yang digunakan adalah content analisis dengan menggunakan table.

Setelah melaksanakan penelitian penulis menemukan 15 ayat dalam 9 surat

yang mengandung Uslub Al-Hakim dalam al-Qur’an.
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الفصل األول

المقدمة

المشكلةخلفية. أ

ظهرت أمهية اللغة كألة اإلتصال منذ قدمي الزمن والسيما 

يف عهد العوملية اليوم حقا أن مجيع نشاطات يومية لدى أى قوم 

حيتاج إىل لغة حيث ال يستفيد شخص من نشاطاته اليومية 

بدون لغة، وال يتحقق إتصال بني شخص و أخر بعدمها أيضا، 

لك ليس من املمكن لشخص أن يفهم ما يف القرآن من وكذ

املعلومات والتعاليم واألحكام و غريها بال لغة كما أن القرآن 

.منزل بأفصح و أبلغ لغة يف العامل أعىن اللغة العربية

ُموَسى ِإَماًما َوَرْمحًَة َوَهَذا ِكَتاٌب َوِمْن قـَْبِلِه ِكَتابُ : قوله تعاىل

ٌق ِلَسانًا  سورة ( لِيـُْنِذَر الَِّذيَن ظََلُموا َوُبْشَرى لِْلُمْحِسِننيَ ُمَصدِّ

) 12: األحقف

نظرا إىل األية املذكورة عرفنا أن لفهم مقاصد األيات

نية حيتاج إىل إستيعاب اللغة العربية جيدا معىن و أسلوبا و القرآ

بد  الالكرميبعبارة أخرى من اراد أن يتعمق ويفهم ما يف القرآن



اإلنسان . أن يستعيب أوال اللغة العربية استعابا جيدا حىت العرب

حيتاج إىل دستور يف حياته، وهذا من أغراض نزول القرآن

ألن القرآن . وهذا الغرض أمر مهم يف معشية الناس. الكرمي

عزيز احلميد للوصول إىل حسنة يف من عند اهللا الدستور الكرمي

عّلم والتدبّر بالقرآن الكرمي ليس من الت.الدنيا وحسنة يف اآلخرة

مكتوبالكرميألن القرآن. أمر سهل، بل هو أصعب أمور

للغة العربية الفصيحة و بأبلغ كالم، وأساليب لغوية مستعملة با

كتاب هداية الكرمين القرآن ألةباجذسليمة و الكرمييف القرآن

أسلوب القرآن الكرمي أحسن تركيبا وأعظم لفظا1.وإعجاز

. وأعدل وزنا وأعزل عبارة من أسلوب غريه

أرسل اهللا حمّمدا صلى اهللا عليه وسلم إىل الناس كافة 

ن الكرمي واألحاديث الشريفة املصدرين آبشريا ونذيرا، وجاء بالقر 

ولفهم مقاصد األحاديث . األساسني ىف التشريع اإلسالمى

يث يعين علم الشريفة حنتاج إىل العلوم املتنوعة الىت تتعّلق باألحاد

، دار م١٩٨٨-ھ١٤٠٨، العرفان في علوم القرآنمناھلمحمد عبد العظیم الزرقانى، 1

.لبنان- بیروت–الفكرى 



أسباب الورود وعلم اجلرح وتعديل وعلم روية األحاديث وغريها 

. املتعلقة باألحاديث

ن الكرمي واألحاديث الشريفة آعرفنا أّن القر 

فتعّمقهما حيتاج  إىل اللغة العربية . مكتوبان بااللغة العربّية

.ن الكرمي واألحاديث بدّقةآالقر وسيلة لفهم مقاصد

مشهورا عندنا أّن للغة العربية علوما كثرية منها، علم 

فعلم . النحو، وعلم الصرف، والبالغة وغريها من العلوم العربية

. البالغة يشتمل على علم املعاىن، و علم البيان، وعلم البديع

عرىب يف كالم وهذا األسلوب فإمنا هو مادة اإلعجاز ال

العرب كله، ليس من ذلك شيئ إال هو معجز، وليس من هذا 

شيئ ميكن أن يكون معجزا وهو الذى قطع العرب دون 

وأما األساليب املقصودة 2.أنفسهم وتركهم على ذلك يتلكأون

م١٩٩٠-ھ١٤١٠، الطبعة الثانیة، إعجاز القرآن والبالغة النبویةمصطفى صادق الرافى، 2
.١٨٨: بیروت، ص–، دار الكتاب العربى 



وهذه األساليب 3.ديعتشتمل على أسلوب البيان، واملعاىن، والب

حث يف علم البالغة، و علم البالغة من علوم امبمنثالثة هيال

اللغة العربية ، جبانب علوم القواعد كمثل علم النحو و الصرف 

.لفهم القرآن الكرميأيضا شخصتاجحيو

بعبارة و بوضوحأما البالغة فهي تأدية املعىن اجلليل 

مة  ءمالو ، اً خالباً نفس أثر يف العلى أن توقعصحيحة فصيحة ،

ينألشخاص الذاو قال فيه،يُ يكل كالم للموطن الذ

علم  الذى  يتاسس إىل  صفاء  القلب  ووكذلك ه4.بوناطَ خيُ 

البالغة  . ودقته  يف  تفهيمه  اجلمال واإلشراح من أنواع العربات

للغة باكُتب الدينية املكتوبة همكالعلم تصبح آلة التحليلية لف

.، كالقرآن الكرمي واحلديث النبوىالعربية

البالغة تدبّر أحدا : أوال. علم البالغة ثالثة أدوار مهمة ل

. حث علم املعاىنامبمنليتكلم مطابقا ملقتضى احلال، وهذا

البالغة تعلم أحدا عن طرق تبليغ اإلرادة واألرآء واألفكار : ثانبا 

3Ahmad Thib Raya, Rasionalitas Bahasa Al-Quran, 2006, Al-Fikra,
Jakarta, hlm. 2

لبنان، -، دار الكتب العلمیة، بیروتمعین الطالب في علوم البالغةمحمد أمین الضناوي،  4

9:ص



وما جاء يف القلب وما خطر ببال باستخدام اللغة ا

البالغة تبني عن : ثالثا . حث علم البيانامبمنفهذا املسرية، 

يف وهذه احلال تبحثناحيات حتسنت اللغة لفظية أو معنوية،

من املعاىن كونتيلذلك  كانت البالغة علما  . علم البديع

5.والبيان و البديع

علم البديع هو علم يبحث عن احملسنات اللغوية لفظية 

"البالغة الواضحة  " ذهب على اجلارمى يف كتابه 6.أو معنوية

أن البديع  علم يبحث عن احملسنات اللفظية و احملسنات 

7.املعنوية

حمسنة يف السماع من الناحية اللفظية كالسجع واإلقتباس 

معىن الكلمة . واجلناس

يف اجلملة كالتورية و الطباق و املقابلة و حسن التعليل و تأكيد 

5 Yuyun Wahyudin, Menguasai Balaghah Cara Cerdas Berbahasa,

Cetakan I, 2007, Nurma Media ١٣

Idea, Yogyakarta, hlm. 2
نفس المراجع6

، دار م١٩٥٧-ھ١٣٧٧، الطبعة الثانیة عشر، حةالبالغة الواضمین، الجارمى و مصطفى أ7

٢٦٣: المعارف، مصر، ص



املدح مبا بشبه الذم و تأكيد الذم مبا يشبه املدح و أسلوب 

. احلكيم

إما .هاملخاطب بغري ما يرتقبُ ىأسلوب احلكيم هو تلق

مل كالموإما حب.ل مل يسألهاو اإلجابة عن سؤ ،لهابرتك سؤ 

ىأنه كان ينبغتنبيها على،غري ما كان يقصد ويريدعلى املتكلم

أملثال ىف القرآن8.أو يقصد هذا املعىن،له أن يسأل هذا السؤال

األِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َيْسأَُلوَنَك َعنِ :كقوله تعاىل 

َمِن َوَلِكنَّ اْلِربَّ َولَْيَس اْلِربُّ بَِأْن تَْأتُوا اْلبـُُيوَت ِمْن ظُُهورَِها.َواحلَْجِّ 

َلَعلَُّكْم 

)189:البقرة.(تـُْفِلُحونَ 

ُقْل األِهلَّةِ َيْسأَُلوَنَك َعنِ " يعىنلو تأملنا اآلية السابقة

األِهلَِّة ؟َعنِ ، حينما سأل الصحابة"ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواحلَْجِّ 

مث تتضاءل حىت . مث تزداد حىت يتكامل نورها, مل تبدو صغرية

ج إىل فلسفة ا حتت) وهذه مسألة دقيقة من علم الفلك(الترى 

، م١٩٥٧-ھ١٣٧٧، الطبعة الثانیة عشر، حةالبالغة الواضالجارمى و مصطفى أمین، 8
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ل ئفصرفهم عنها ببيان أن األهلة وسا. عالية وثقافة عامة

،والعبادات،للتوقيت ىف املعامالت

.يسألوا عن هذا

كالم اهللا املعجز املنزل على خامت يعىنلكرميالقرآن ا

األنبيأ واملرسلني بواسطة األمني جربيل عليه السالم املكتوب يف 

املبدوؤ بسورة , املتعبد بتالوته, املصاحف املنقول إلينا بالتواتر

9.الفاحتة املختم بسورة الناس

فيه ستة الف وست مائة وست وستون لقرآن الكرميأما ا

ةومن مث يدع.وثالثون جزءوأربع عشرة سورة،آية، ومائة

فيما يتعلق بالقرآن الكرمي من حيث معانية الىت ةالباحثة أن يطلع

الباحثة عن أسلوب احلكيم  ةمث قرر . ال تفصل عن علم البالغة

" الىت جزء من علم البديع ، واخرت الباحثة موضوع رسالتها  

ية بالغية عن ليلحتدراسة(أسلوب احلكيم يف القرآن الكرمي 

).سلوب احلكيم يف القرآن الكرمياأل

6:ص, جاكرتا, ماشركة دينا ميكا بركه أوتا, التبيان يف علوم القرآن,حممد علي الصابىن9



الدوافع في إختيار الموضوع. ب

:ت الباحثة هذا املوضوع للدوافع اآلتية اختار 

هذا املوضوع مهم للبحث لزيادة العلم وترقية املعرفة و. 1

الكرمي القرآنالكرمي، ألن القرآنفهممعلومات تساعد يف

.عميقسالم وتعليمه حيتاج إىل حبثيف اإلىمصدر أساس

إن املوضوع مناسب بشأن الباحثة كالطالب يف قسم تدريس . 2

.اللغة العربية وعلوم الىت تعلم الباحثة فيه منها علم البالغة

.بحثه من قبلبهذا املوضوع مل يقم أحد . 3

متكن الباحثة أن تبحث هذا البحث من حيث األوقات . 4

.والتكليفواألموال والطاقة



توضيخ اإلصطالحات. ج

هو كالم اهللا املعجز املنزل على خامت األنبيأ القرآن الكرمي. 1

واملرسلني بواسطة األمني جربيل عليه السالم املكتوب يف 

املبدوؤ بسورة , املتعبد بتالوته, املصاحف املنقول إلينا بالتواتر

10.الفاحتة املختم بسورة الناس

بعبارة صحيحة و بوضوحبالغة فهي تأدية املعىن اجلليل العلم . 2

مة كل  ءمالو ، اً خالباً يف النفس أثر على أن توقعفصيحة ،

ينألشخاص الذاو قال فيه،يُ يكالم للموطن الذ

11.بوناطَ خيُ 

6ص, جاكرتا, شركة دينا ميكا بركه أوتاما, التبيان يف علوم القرآن,حممد علي الصابىن10
لبنان، - ، دار الكتب العلمیة، بیروتمعین الطالب في علوم البالغةمحمد أمین الضناوي،  11

9:ص



إما برتك .هاملخاطب بغري ما يرتقبُ ىأسلوب احلكيم هو تلق. 3

مل كالمحبوإما.ل مل يسألهاو اإلجابة عن سؤ ،لهاسؤ 

أنه كان تنبيها على،على غري ما كان يقصد ويريداملتكلم

12.أو يقصد هذا املعىن،له أن يسأل هذا السؤالىينبغ

المشكلة. د

تقدمي املشكلة. 1

فاملشكالت ،من خلفية املشكالت اليت قدمتها الباحثة

القرآن الىت تضمن أسلوب احلكيم يف ياتآاملوجودة يعين 

.القرآن الكرميسلوب احلكيم يف بأآتيةآياتليلوحت،الكرمي

حتديد املشكلة. 2

بعد قدمت الباحثة املشكالت املتعلقة بااملوضوع تبني لنا 

كثرية واسعة، حيث ال تستطيع الباحثة أن أن تلك املشكالت

، م١٩٥٧-ھ١٣٧٧، الطبعة الثانیة عشر، حةالبالغة الواضالجارمى و مصطفى أمین، 12
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آليات الىت اكلها فحددت الباحثة هذه املشكالت يف تبحث

.آن الكرميالقر يف وحتليلهتضمن أسلوب احلكيم

تكوين املشكالت. 3

؟القرآن الكرمياآليات الىت تضمن أسلوب احلكيم يف ما. أ

؟القرآن الكرميسلوب احلكيم يف بأآتيةآياتحتليلما.ب

أهداف وفوائد البحث. ھ

أهداف البحث. 1

القرآن ملعرفة أيات الىت تضمن أسلوب احلكيم يف . أ

.الكرمي

القرآن سلوب احلكيم يف بأتيةآآياتحتليلملعرفة . ب

.الكرمي

فوائد البحث. 2

القرآن يف حتليلهوأيات الىت تضمن أسلوب احلكيم ملعرفة .أ

.الكرمي



القرآن لزيادة علوم الباحثة عن أسلوب احلكيم يف .ب

.الكرمي

لزيادة املعلومات ملن يريد أن يعرف عن أسلوب احلكيم . ج

.القرآن الكرمييف 

انة املعلومات و حاصة لقسم تدريس اللغة لزيادة حز . د

.العربية

لتكميل إحدى الواجبات األكادميية للحصول على . ھ

شهادة املؤهل يف الطبقة األوىل بقسم تدريس اللغة العربية 

بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية 

.احلكومية رياو



الباب الثانى

دراسة النظريات

النظريات.أ

أن القرآن الكرمي املعجزة الكربى حملّمد صلى اهللا عليه 

وسلم الذى حتّدى اهللا به العرب خاصة، يأتى به نّيب أمي، ال 

يعرف القراءة وال الكتابة ومل يدرس يف مدرسة أو يتعلق علومه يف 

. جامعة من اجلامعات الكبرية

الفصاحة وفرسان البالغة وال يستطيع الناس أن يأتوا مبثله ولو 

اقصر سورة أو آيات، قد أوجب اهللا تعاىل على املسلمني أن 

: " يتعلموا القرآن الكرمي ويفهموه ويتدبروه حيث قال تعاىل 

بـَُّروا آيَاتِِه َولَِيتَ ِكَتاٌب أَنـْزَْلَناهُ  " األْلَبابِ ذَكََّر أُولُوإِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

).29: ص(

أن " معجزة القرآن " قال قريش شهاب يف كتاب 

. العلماء قد تشخص إعجاز القرآن الكرمي يف ثالث ناحيات

وثانيا، اإلشارة . أوال، ناحية احملسنات اللغوية ودّقت اللغة

. العلمّية وهى أن القرآن الكرمي يتضمن كثريا من اإلشارة العلمية



ثا، األخبار عن الغيب وهو األخبار عن أمور املاضية وثال

كالم اهللا املعجز املنزل على خامت األنبيأ القرآن الكرمي1.واآلتية

واملرسلني بواسطة األمني جربيل عليه السالم املكتوب يف 

املبدوؤ بسورة , املتعبد بتالوته, املصاحف املنقول إلينا بالتواتر

والقرآن ألفاظ جذابة ودقة املعاىن .الفاحتة املختم بسورة الناس

وأعناها، وقد وردت آثار كثرية يف فضائل القرآن الكرمي وعلومه، 

وهناك . منها ما ميتعلق بالقراءة والرتتيل ومنها ما له عالقة حبفظه

آيات عديدة تدعو املؤمنني إىل اإلستماع واإلنصات عند 

ِإنَّ " ال تعاىل كما ق. تالوته، وكذلك إىل تدبره وتطبيق أحكامه

ُلونَ  الَِّذيَن يـَتـْ

َوِإَذا " مث آية ،)29: الفاطر " (َوَعالنَِيًة يـَْرُجوَن ِجتَارًَة َلْن تـَُبورَ 

: األعرف " (تـُْرَمحُونَ فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا َلَعلَُّكمْ ُقرَِئ اْلُقْرآنُ 

َفاُهلَاأََفال يـََتَدبـَُّرونَ " ، و أية )204 "اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قـُُلوٍب أَقـْ

).24: حممد (

1 Quraisy Syihab, Opcit, hlm. 114



ال ريب أن القرآن الكرمي كالم اهللا املعجزة يف أسلوبه 

ونظمه يف علومه وحكمه، وليس للعرب كالم مشتمل على هذه 

واملعاىن اللطيفة واحلكم الفصاحة والغربة والتصريف البديع

وأنزل اهللا هذا الكتاب الكرمي . الكثرية والتناسب يف البالغة

. العزة والكرامة، وال يكون ذلك املرجو إال بتعّلم القرآن الكرمي

وأ

وتدبره، وهذا ال يتحق إال عن طريق الكشف والبيان ملا تدل 

. عليه آيات القرآن الكرمي

ولفهم القرآن الكرمي جيدا حنتاج إىل علوم املتنوعة ومنها 

علم البالغة، ألن يف القرآن الكرمي كثريا من اآليات الىت قد 

ىن فيه مهما كان آيات احلقائق وكذلك آيات آتية جلت معا

وآيات الىت تأتى أسلوب احلكيم ال يكتفى . أسلوب احلكيم

.



البالغة فهي تأدية املعىن حممد أمني الضناويقول السيد 

يف توقععلى أن بعبارة صحيحة فصيحة ،و بوضوحاجلليل 

قال فيه،يُ يمة كل كالم للموطن الذءمالو ، اً خالباً النفس أثر 

أما البالغة لغة هي الوصول 2.بوناطَ خيُ ينألشخاص الذاو 

نريد إبالغه أو يواإلنتهاء إىل الغاية املنشودة من الكالم الذ

البالغة فهى تقع مبثابة اصطالحايفو . إيصاله إىل اآلخرين

3.الم بليغوصف املتكلم، فنقول ك

وقال حيي بن مهزة على إبراهم، البالغة هى وصول 

اإلنسان بعبارته كله يف قلبه مع االحرتاز عن اإلجياز املخل 

وقال أمحد مصطفى 4.باملعاىن وعن اإلطالة اململة للخواطر

املراغى أن البالغة أن تكون الكالم الفصيح يرتك يف النفس أثر 

من 5.بوناطَ خيُ ىألشخاص الذاو فيه،يالئم الذى قبل و خالبا، 

هذه التعرفات إتفق البالغيون هى علم الىت تبحث عن اجلمال 

لبنان، -، دار الكتب العلمیة، بیروتمعین الطالب في علوم البالغةالضناوي،  محمد أمین2

9:ص
9دارالكتب العلمیة، بیروت، ص ،معین الطالب في عاوم البالغةمحمد أمین الضناوي،. 3

123. ص. 1980. دارالكتب العلمیة. یحیى بن ھمزة بن إبراھم، كتاب الطراز4
5:ص . دارالكتب العلمیة. وم البالغة البیان والمعاني والبدیععل. أحمد مصطفى المراغى5



وقال الرماىن هى إيصال املعىن إىل القلب يف أحسن صورة . اللغة

6.من اللفظ أى مجال صيغاتة وبراعة رصفه

ثالثة علوم، منها علم املعاىن وعلم البيان وعلم البالغة

احلال ىدبر أحد ملتكلم مطابقا ملقتضأوال، البالغة ت. البديع

ثانيا، البالغة تعلم أحد عن . يف علم املعاىنحث امبمنوهذا

طرق تبليغ اإلرادة واألراء واألفكار وماجاء يف القلب وما خطر 

يف علم حث امبمنوهذا

ة، من ثالثا، البالغة تبني عن تاحيات حتسنت اللغ. البيان

يف علم حث امبمنوهذاظية أم الناحية املعنوية فالناحية الل

.البديع

أبدع الشيء : يف اللغة معناه اجلديد، تقولعلم البديع

أبدع : اخرتعه، ويقال: يبدعه فهو مبدع، وأبدع الشيء وابتدعه

.أتى بالبديع املخرتع املبتكر: الشاعر

والبديع اصطالحا هو علم تعرف به الوجوه واملزايا الىت 

.تكسب الكالم مجاال، واملنطق حسنا يف اللفظ واملعىن

.88ص , المرجع السابق, محمد ابو موس6



وأول من دون قواعد علم اليديع، ووضع أصوله عبداهللا 

هجرية، فقد إستقصى ما 274بن املعتز العباسى املتوىف سنة 

فيه سبعة ذكر " البديع"ىف الشعر من احملسنات وألف كتابا مساه 

.نوعا

ما مجع قبلي فنون البديع أحد، وال سبقين إىل : وقال

تأليفه مألف، ومن رأى أضافة شيئ من احملاسن أليه، فله 

.أختياره

علم يبحث عن احملسنات اللغوية، أهي علم البديع،

ذهب على اجلارمى يف 7.احملسنات اللفظية أم احملسنات املعنوية

البديع هو علم يبحث عن احملسنات "البالغة الواضحة " كتابه 

احملسنات اللفظية هي أسالب اللغة 8.اللفظية و احملسنات املعنوية

وأما احملسنات املعنوية هي . اللفظية، كالسجع واإلقتباس واجلناس

التورية و 

نفس المراجع7
، الطبعة الثانیة عشر، حةالبالغة الواضعلى الجارمى و مصطفى أمین، 8

٢٦٣: ، دار المعارف، مصر، صم١٩٥٧-ھ١٣٧٧



الطباق و املقابلة و حسن التعليل و تأكيد املدح مبا بشبه الذم 

.و تأكيد الذم مبا يشبه املدح و أسلوب احلكيم

األسلوب

بعد هذا أن حيسن أن نعرف شيأ عن األسلوب ألذي 

هو املعىن املصوغ يف الفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل 

نفوس سامعيه، وأنواع الغرض املقصود من الكالم، وأفعل يف

:األسالب ثالثة

األسلوب العلمى.1

األسلوب األديب.2

األسلوب اخلطايب.3

إما .هاملخاطب بغري ما يرتقبُ ىأسلوب احلكيم هو تلق

مل كالموإما حب.ل مل يسألهاو اإلجابة عن سؤ ،لهابرتك سؤ 

ىأنه كان ينبغتنبيها على،على غري ما كان يقصد ويريداملتكلم

9.أو يقصد هذا املعىن،ل هذا السؤالله أن يسأ

، م١٩٥٧-ھ١٣٧٧، الطبعة الثانیة عشر، ةحالبالغة الواضالجارمى و مصطفى أمین، 18
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، إذقال له 10مافعل القبعثرى باحلجاج: فاملثال االول

).ألمحلك على األدهم( احلجاج مثوعدا 

القيد احلديد األسود، والفرس األبيض، : يريد احلجاج

ألن يكون : فقال القبعثرى) احلديد(فقال له احلجاج أودت 

ده ختطءة احلجاج بأن حديدا خري من أن يكون بليدا، ومرا

)ال الوعيد(األليق به الوعد 

يـُْنِفُقوَن ُقْل َيْسأَُلوَنَك َماَذا: (واملثال الثان ، قوله تعاىل 

َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكِني َواْبِن َما أَنـَْفْقُتْم ِمْن َخْريٍ َفِلْلَواِلَدْيِن َواألقـَْرِبنيَ 

).السَِّبيلِ 

السالم عن حقيقة ماذا ننفق سألوا النيب عليه الصالة و 

قد : من أموالنا وأين نضعها ؟  فأجيبوا ببيان املصرف، قلت 

بيان ما ينفقونه وهو كل خري ) ِمْن َخْريٍ (تضمن قوله ما أنفقتم 

وبىن الكالم على ما هو أهم وهو بيان املصرف ألن النفقة ال 

ثم , لعبد الملك ابن مروان: كما عامال على العراق وخرسان, ھو الحجاج بن یوسوف الثقفى10
ه95حتى ضرب المثال بجروه وظلمھ توفي سنة , وكان شدید البطش قاسیا, للولید من بعده



تنبيها على أن هذا هو األوىل و. 

. األجدار بالسؤال عنه

الدرسات السابقة. ب

قد قامت مبثل هذا البحث إحدى الطالبات من قسم 

" تدريس اللغة العربية حتت املوضوع 

)."(

:والفرق بني املوضوع األول والثاىن كمايلى

"األول املوضوع البحث .1

) "(

.

القرآن أسلوب احلكيم يف "البحث الثاىن املوضوع .2

القرآن أسلوب احلكيم يف دراسة حتليلية بالغية عن (الكرمي

أسلوب ذا املوضوع أو البحث فيتكلم عن فأما ه)" الكرمي

. القرآن الكرمياحلكيم يف 



ال يتكلم عن كلمة واحدة بل سلوب احلكيمفأيف الكالم

.يتكلم عن األسلوب الكالمى َكُكلِّ 

م اإلجرائيةيالمفاه. ج

م ياملفاهضاحا وتوجيها هلذا البحث فتقدم الباحثة إ

،املخاطب بغري ما يرتقبهىتلقعىن  األيات الىت فيها ياإلجرائية

مل كالمحبوإما ،ل مل يسألهاله و اإلجابة عن سؤ اإما برتك سؤ 

إشارة إىل أنه كان ينبغي , على غري ما كان يقصد ويريداملتكلم

.له أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا املعىن



الباب الثالث

طريقة البحث

مكان البحث. 1

جامعة سلطان شريف يف مكتبةذا البحث

.قاسم اإلسالمية احلكومية رياو باكنبارو

ميدان البحث. 2

.القرآن الكرميميدان البحث هو 

موضوع البحث. 3

القرآن الكرميموضوع البحث هو أسلوب احلكيم يف 

).احلكيم يف القرآن الكرميسلوب ية بالغية عن أحتليلدراسة(

مصدر البيانات. 4

مصدرمتهدى ومصدر إىلالبحث تنقسم مصادر هذا

.األساسينيثانوى

مصدرتمهدى).أ

.القرآن الكرميمتهدىمصدر

مصدر ثانوى). ب



ا الباحثة من نات الىت وجداثانوى هو بيمصدرأما 

. البحث

كتاب صفوة التفاسري الذى ألف حممد على : البحث، حنو

الصابوىن و كتاب تفسري الكشاف الذى ألف أىب القاسم حممد 

البالغة الواضحة ألفه و كتاب . بن عمر الزخمشرى اخلوارزمى

على اجلارمى ومصطفى أمني، ومعني الطالب ىف علوم البالغة 

ألفه حممد أمني الضناوى، جواهر البالغة الف أمحد اهلامشى، 

.وغري ذلك

مجتمع البحث. 5

القرآن جمتمع البحث األيات الىت فيها أسلوب احلكيم يف 

.من سورة الفاحتة إىل سورة الناسالكرمي

جمع البياناتطريقة . 6

الكتب املتعلقة ءةوقرأ،انات بطريقة املراقبةيجتمع الباحثة الب

.عو بااملوض



طريقة تحليل البيانات. 7

مضموم انات من هذا البحث هى حتليل طريقة حتليل البي

وهذا التحليل .بإستعمال جدوال) Content Analisis(الكتب

وكل بيانات تصدر . الثانوىصدرواملمتهدىصدراملبناء على

.سلوب احلكيمأمن الكتب الىت تتعلق ب





الباب الرابع

تقديم نتائج البحث

تقديم البيانات-أ

واملرسلني بواسطة األمني اءكالم اهللا املعجز املنزل على خامت األنبيالقرآن الكرمي

بسورة وءاملبد, جربيل عليه السالم املكتوب يف املصاحف املنقول إلينا بالتواتر املتعبد بتالوته

مكتوب باللغة العربية، وفيه أساليب اللغة قرآن الكرميالإن1.م بسورة الناسو الفاحتة املخت

َوِمْن قـَْبِلِه ِكَتابُ : الرفيعة، قوله تعاىل

)12: سورة األحقف( لِيـُْنِذَر الَِّذيَن ظََلُموا َوُبْشَرى لِْلُمْحِسِننيَ 

نية حيتاج إىل إستيعاب اللغة العربية جيدا معىن القرآهم مقاصد األيات لذالك أن لف

البد  أن يستعيب أوال الكرميو أسلوبا و بعبارة أخرى من اراد أن يتعمق ويفهم ما يف القرآن

. اللغة العربية استعابا جيدا حىت العرب

شرة فيه ستة الف وست مائة وست وستون آية، ومائة وأربع علقرآن الكرميا

سورة،وثالثون جزء، وبعد قرئت الباحثة تلك اآليات مجيعها واطلعت عليها آية بعد آية، 

.أسلوب احلكيمست عشرة آية تشتمل علىلقرآن الكرمياوجدت أن يف

6ص, جاكرتا،8طھ1400-1980م:مكة تامكرمة,شركة دينا ميكا بركه أوتاما, التبيان يف علوم القرآن,حممد علي الصابىن1



: هذه اآليات كلها يف ما يلى 

تَْأُتوا اْلبـُُيوَت ِمْن ْلِربُّ بَِأنْ َولَْيَس ااألِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواْلَحجِّ َيْسأَُلوَنَك َعنِ .1

البقرة (ظُُهورَِها َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمِن اتـََّقى َوْأُتوا

 :189(

َفْقُتْم ِمْن َخْيٍر َفِلْلَوالِ َيْسأَُلوَنَك َماَذا.2 َواْلَيَتاَمى َدْيِن َواألقْـَربِينَ يـُْنِفُقوَن ُقْل َما أَنـْ

)215: البقرة (فَِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليمٌ َوَما تـَْفَعُلوا ِمْن َخْريٍ َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَِّبيلِ 

ُكْفٌر َسِبيِل اللَِّه َو َوَصدٌّ َعنْ الشَّْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبيرٌ َيْسأَُلوَنَك َعنِ .3

َنُة َأْكبَـُر ِمَن اْلَقْتِل َوالِبِه َواْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوِإْخرَاُج َأْهِلهِ  يـَزَاُلوَن ِمْنُه َأْكبَـُر ِعْنَد اللَِّه َواْلِفتـْ

َيُمْت َوَمْن يـَْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فَـ يـَُقاتُِلوَنُكْم َحىتَّ يـَُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوا

نـَْيا َواآلِخَرِة َوأُولَِئَك َأْصَحاُب النَّارِ َوُهَو َكاِفٌر َفُأولَِئكَ  ُهْم ِفيَها َحِبَطْت َأْعَماُهلُْم ِيف الدُّ

)217: البقرة (َخاِلُدونَ 

َما َأْكبَـُر ِمْن َوِإْمثُهُ َوَمَناِفُع لِلنَّاسِ اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيرٌ َيْسأَُلوَنَك َعنِ .4

ُ اللَُّه َلُكُم اآليَاِت َلَعلَُّكمْ اْلَعْفوَ َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يـُْنِفُقوَن ُقلِ نـَْفِعِهَما  َكَذِلَك يـُبَـنيِّ

)219: البقرة (تـَتَـَفكَُّرونَ 



نـَْيا َواآلِخرَةِ .5 رٌ ِيف الدُّ ُختَاِلطُوُهْم ِإنْ وَ َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصالٌح َلُهْم َخيـْ

َوَلْو َشاَء اللَُّه ألْعَنَتُكْم ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ فَِإْخَواُنُكْم َواللَُّه يـَْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلحِ 

)220: البقرة (

تـَْقَربُوُهنَّ َوالاْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِفي اْلَمِحيضِ َوَيْسأَُلوَنَك َعنِ .6

أََمرَُكُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َوحيُِبُّ َحىتَّ َيْطُهْرَن فَِإَذا َتَطهَّْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيثُ 

)222: البقرة (اْلُمَتَطهِّرِينَ 

اجلََْوارِِح ُمَكلِِّبَني ْمُتْم ِمنَ َوَما َعلَّ ُأِحلَّ َلُهْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َيْسأَُلوَنَك َماَذا.7

اللََّه ِممَّا أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اللَِّه َعَلْيِه َواتـَُّقواتـَُعلُِّمونـَُهنَّ ِممَّا َعلََّمُكُم اللَُّه َفُكُلوا

) 4: املائدة ( ِإنَّ اللََّه َسرِيُع احلَِْسابِ 

ُيَجلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإال أَيَّاَن ُمْرَساَها ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد رَبِّي الالسَّاَعِة َيْسأَُلوَنَك َعنِ .8

َها ُقْل تَْأتِيُكْم ِإال بـَْغَتًة ثـَُقَلْت ِيف السََّماَواِت َواألْرِض الُهوَ  َيْسأَُلوَنَك َكأَنََّك َحِفيٌّ َعنـْ

)187: األعرف (َر النَّاِس ال يـَْعَلُمونَ َوَلِكنَّ َأْكثَـ ِعْلُمَها ِعْنَد اللَّهِ ِإنََّما

َفاُل لِلَِّه َوالرَُّسولِ َيْسأَُلوَنَك َعنِ .9 َفاِل ُقِل األنـْ َذاَت بـَْيِنُكْم فَاتـَُّقوا اللََّه َوَأْصِلُحوااألنـْ

)1: األنفل (ُمْؤِمِننيَ َوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه ِإْن ُكْنُتمْ 



َأوََّل َمرَّةٍ َمْن يُِعيُدنَا ُقِل الَِّذي َفَطرَُكمْ ِيف ُصُدورُِكْم َفَسيَـُقوُلوَن َيْكبـُرُ َأْو َخْلًقا ِممَّا.10

.ُقْل َعَسى َأْن َيُكوَن َقرِيًباَمَتى ُهوَ َفَسيـُْنِغُضوَن إِلَْيَك ُرُءوَسُهْم َويـَُقوُلوَن 

)51: اإلسرأ (

قَِليالَوَما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالبِّيالرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَ َوَيْسأَُلوَنَك َعنِ .11

)85: اإلسرأ (

نَا  َوَلْن نـُْؤِمَن ِلُرِقيَِّك َحتَّىِمْن ُزْخُرٍف َأْو تـَْرَقى ِيف السََّماِء َأْو َيُكوَن َلَك بـَْيتٌ .12 تـُنَـزَِّل َعَليـْ

) 93: اإلسرأ ( ُسوالَبَشًرا رَ ِكَتابًا نـَْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحاَن رَبِّي َهْل ُكْنُت ِإال

)83: الكهف (اْلَقْرنـَْيِن ُقْل َسأَتْـُلو َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكًراَوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي.13

َاَعَلْيِه آيَاٌت ِمْن رَبِِّه ُقْل ِإنََّما اآليَاُت ِعْنَد اللَّهِ َوقَاُلوا َلْوال أُْنِزلَ .14 أَنَا َنِذيٌر ُمِبنيٌ َوِإمنَّ

)50: العنكبوت (

السَّاَعَة َتُكوُن َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ السَّاَعِة ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد اللَّهِ َيْسأَُلَك النَّاُس َعنِ .15

)63: األحزب (َقرِيًبا



تحليل البيانات. ب

لقرآن اوجدت يفوبعد ما اطلعت الباحثة آية من ناحية األسلوب احلكيم،

، ووجدت الباحثة مثانية عشر لفظا أسلوب احلكيمل علىست عشرة آية تشتمالكرمي

كما اآليات املذكورة ستبحثها الباحثة فيما يلى حبثا تفصيليا . األسلوب احلكيميشتمل على

:، وهى كما يلى لقرآن الكرميعلى حسب ترتيب اآليات وسورة يف ا

األِهلَِّة ُقْل ِهَي نِ َيْسأَُلوَنَك عَ ) : 189(سورة البقرة اآلية املائة وتسعة وسبعون .1

تَْأُتوا اْلبـُُيوَت ِمْن ظُُهورَِها َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمِن اتـََّقى َولَْيَس اْلِربُّ بَِأنْ َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواْلَحجِّ 

.َوْأُتوا

األِهلَِّة ُقْل ِهَي َيْسأَلُوَنَك َعنِ ألية هى لفظ أما أسلوب احلكيم يف هذه ا

اى فقد سألوا " األِهلَّةِ َيْسأَُلوَنَك َعنِ "أما معىن السؤال .َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواْلَحجِّ 

رسول اهللا صلى هللا عليه وسلم عن اهلالل مل يبدو صغريا مثل اخليط مث يعظم ويستدير 

ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس "أجب اهللا تعاىل ف. مث ينقص ويدق حىت يعود كما كان

" َواْلَحجِّ 

وكأنه يقول كان األوىل بكم أن األِهلَّةِ فصرفهم إىل بيان احلكمة من. واحلج والزكاة



زايدها يف أول الشهر وتناقصها يف ال عن سبب تاألِهلَّةِ تسألوا عن حكمة خلق 

2.اخر

يـُْنِفُقوَن ُقْل َما َيْسأَُلوَنَك َماَذا) : 215(سورة البقرة اآلية املائتان ومخسة عشرة .2

َربِينَ  َفْقُتْم ِمْن َخْيٍر َفِلْلَواِلَدْيِن َواألقـْ َوَما تـَْفَعُلوا َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَِّبيلِ أَنـْ

.فَِإنَّ اللََّه بِِه َعِليمٌ َخْريٍ ِمْن 

َفْقُتْم ِمْن َيْسأَُلوَنَك َماَذاأسلوب احلكيم يف هذه األية هى لفظ  يـُْنِفُقوَن ُقْل َما أَنـْ

"أما معىن السؤال . َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَِّبيلِ َخْيٍر فَِلْلَواِلَدْيِن َواألقْـَربِينَ 

اى يسألونك يا حممد ماذا ينفقون وعلى من ينفقون؟ وقد " يـُْنِفُقونَ اَيْسأَُلوَنَك َماذَ 

ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها؟ فأجب : نزلت ملا قال بعض الصحابة يا رسول اهللا 

َفْقُتْم ِمْن َخْيٍر فَِلْلَواِلَدْيِن َواألقْـَربِينَ "اهللا تعاىل  اْبِن َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن وَ ُقْل َما أَنـْ

أجيبوا ببيان املصرف، قلت 3.مبعىن قل هلم يا حممد اصرفوها يف هذه الوجوه" السَِّبيلِ 

بيان ما ينفقونه وهو كل خري وبىن الكالم على ) ِمْن َخْريٍ (قد تضمن قوله ما أنفقتم : 
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تنبيها على . 

. هو األوىل و األجدار بالسؤال عنهأن هذا

الشَّْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل َيْسأَُلوَنَك َعنِ ) : 217(سورة البقرة اآلية املائتان وسبعة عشرة .3

ِمْنهُ َسِبيِل اللَِّه وَُكْفٌر بِِه َواْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوِإْخرَاُج َأْهِلهِ َوَصدٌّ َعنْ ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبيرٌ 

َنُة َأْكبَـُر ِمَن اْلَقْتِل َوال يـَزَاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحىتَّ يـَُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن َأْكبَـُر ِعْنَد اللَِّه َواْلِفتـْ

َحِبَطْت َأْعَماُهلُْم ِيف َوَمْن يـَْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فـََيُمْت َوُهَو َكاِفٌر َفُأولَِئكَ اْسَتطَاُعوا

.ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ نـَْيا َواآلِخَرِة َوأُولَِئَك َأْصَحاُب النَّارِ الدُّ 

الشَّْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل َيْسأَُلوَنَك َعنِ أسلوب احلكيم يف هذه األية لفظ

اى " هِ الشَّْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيَيْسأَُلوَنَك َعنِ "أما املعىن سؤال. ِقَتاٌل ِفيِه َكِبيرٌ 

أحيل هلم القتال فيه؟ فأجب الشهر احلراميسألونك أصحابك يا حممد عن القتال يف

مبعىن قل هلم يا حممد القتال فيه أمره كبري ووزره عظيم " ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبيرٌ "اهللا تعاىل 

4.ولكن هناك ماهو أعظم واخطر
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اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل أَُلوَنَك َعنِ َيسْ ) : 219(سورة البقرة اآلية املائتان و تسعة عشرة .4

َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يـُْنِفُقوَن ُقلِ َوِإْمثُُهَما َأْكبَـُر ِمْن نـَْفِعِهَما َوَمَناِفُع لِلنَّاسِ ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيرٌ 

ُ اللَُّه َلُكُم اآليَاِت َلَعلَُّكمْ اْلَعْفوَ  .تـَتَـَفكَُّرونَ َكَذِلَك يـُبَـنيِّ

اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما َيْسأَُلوَنَك َعنِ احلكيم يف هذه األية لفظ أسلوب

اى يسألونك يا حممد " اْلَخْمِر َواْلَمْيِسرِ َيْسأَُلوَنَك َعنِ " أما املعىن سؤال .ِإْثٌم َكِبيرٌ 

َمَناِفُع وَ ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيرٌ "فأجاب اهللا تعاىل . عن حكم اخلمر وحكم القمار

مبعىن قل هلم يا حممد إن يف تعاطى اخلمر وامليسر ضررا عظيما وإمثا كبريا " لِلنَّاسِ 

ومنافع وتعريض البدن للمرض يف اخلمر، وما جيره القمار من خراب البيوت ودمار 

األسر وحدوث العدواة والبغضاء بني الالعبني، كل ذلك حمسوس مشاهد وإذا قيس 

5.لتافه ظهر خطر املنكر اخلبيثالضرر القادح بالنفع ا

أما املعىن سؤال."اْلَعْفوَ َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يـُْنِفُقوَن ُقلِ "مث أسلوب احلكيم 

اى يسألونك يا حممد ماذا ينفقون وماذا يرتكون من أمواهلم " َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يـُْنِفُقونَ "
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هلم يا حممد انفقوا الفاضل عن احلاجة مبعىن قل"" اْلَعْفوَ ُقلِ "؟ فأجاب اهللا تعاىل 

6.وال تنفقوا ما حتتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم

نـَْيا َواآلِخَرةِ ) 220(سورة البقرة اآلية املائتان و عشرون .5 َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ِيف الدُّ

رٌ  َوَلْو يـَْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلحِ ُختَاِلطُوُهْم فَِإْخَواُنُكْم َواللَّهُ َوِإنْ ُقْل ِإْصالٌح َلُهْم َخيـْ

.َشاَء اللَُّه ألْعَنَتُكْم ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ 

َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصالٌح َلُهْم أسلوب احلكيم يف هذه األية لفظ 

رٌ  لونك يا حممد عن حمالطة اى يسأ"َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى"أما املعىن سؤال .َخيـْ

ُقْل ِإْصالٌح َلُهْم "

رٌ  وإن (مبعىن فقل هلم يا حممد مداخلتهم على وجه اإلصالح خري من اعتزاهلم "َخيـْ

اى إذا خلطتم أمواهلم بإموالكم على وجه املصلحة هلم فهم) ختالطوهم فإخوانكم

إخوانكم يف الدين، و أخوة الدين أقوى من أخوة النسب، ومن حقوق هذه األخوة 

7.املخالطة باإلصالح والنفع
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اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى َوَيْسأَُلوَنَك َعنِ ) 222(سورة البقرة اآلية املائتان إثنا وعشرون .6

َيْطُهْرَن فَِإَذا َتَطهَّْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيثُ تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َوالفَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِفي اْلَمِحيضِ 

.اْلُمَتَطهِّرِينَ أََمرَُكُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َوحيُِبُّ 

اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى َوَيْسأَُلوَنَك َعنِ أسلوب احلكيم يف هذه األية لفظ 

اى "اْلَمِحيضِ َوَيْسأَُلوَنَك َعنِ "أما املعىن سؤال .ِحيضِ فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِفي اْلمَ 

"يسألونك يا حممد عن إتيان النساء يف حالة احليض أحيل أم حيرم ؟ فأجاب اهللا تعاىل 

"ُقْل ُهَو َأًذى

اى إجتنبوا معاشرة النساء يف حالة َساَء ِفي اْلَمِحيضِ فَاْعَتزُِلوا النِّ أذى للزوجني و 

8.اخليض

َوَما ُأِحلَّ َلُهْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َيْسأَُلوَنَك َماَذا) 4(سورة املائدة اآلية أربعة .7

ِممَّا أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا َفُكُلوااجلََْوارِِح ُمَكلِِّبَني تـَُعلُِّمونـَُهنَّ ِممَّا َعلََّمُكُم اللَُّه َعلَّْمُتْم ِمنَ 

.اللََّه ِإنَّ اللََّه َسرِيُع احلَِْسابِ اْسَم اللَِّه َعَلْيِه َواتـَُّقوا

ُأِحلَّ َلُهْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم َيْسأَُلوَنَك َماَذاأسلوب احلكيم يف هذه األية لفظ 

مبعىن يسألونك يا حممد عن "ُأِحلَّ َلُهمْ َك َماَذاَيْسأَُلونَ "أما معىن السؤال . الطَّيَِّباتُ 
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ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم "ما الذى أحل هلم من تامطاعم واملاء كل ؟ فأجاب اهللا تعاىل 

اى فقل هلم يا حممد أبيح لكم املستلذات وما ليس منها خيبيث، وحرم كل "الطَّيَِّباتُ 

9.مستقذر كاخلنافيس والفئران وأسبامها

السَّاَعِة أَيَّاَن َيْسأَُلوَنَك َعنِ ) 187(سورة األعرف اآلية املائة ومسانية وسبعون .8

ثـَُقَلْت ِيف السََّماَواِت ُيَجلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإال ُهوَ ُمْرَساَها ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد رَبِّي ال

َها ُقْل ِإنََّماَيْسأَُلوَنَك َكأَ تَْأتِيُكْم ِإال بـَْغَتًة َواألْرِض ال ِعْلُمَها ِعْنَد اللَّهِ نََّك َحِفيٌّ َعنـْ

.َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُمونَ 

السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها ُقْل ِإنََّما َيْسأَُلوَنَك َعنِ أسلوب احلكيم يف هذه األية لفظ

السَّاَعةِ َيْسأَُلوَنَك َعنِ "أما معىن السؤال .ُهوَ ُيَجلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإال ِعْلُمَها ِعْنَد رَبِّي ال

مبعىن مىت وقوعها وحدوثها؟ " أَيَّاَن ُمْرَساَها" مث . اى يسألونك يا حممد عن القيامة" 

وما أمر الساعة إال  " كقوله تعاىل . ومسيت القيامة ساعة لسرعة مافيها من احلساب

" ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد رَبِّي" عاىل لذلك فأجاب اهللا ت. كلمح البصر أو هو أقرب

مبعىن فقل هلم يا حممد ال يعلم الوقت الذى حيصل قيام القيامة فيه إال اهللا سبحانه مث 
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مبعىن ال يكشف أمرها وال يظهرها " ُيَجلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإال ُهوَ ال" بقوله . أكد ذلك

10.بوقتهاللناس إال الرب سبحانه بالذات فهو العامل

َها ُقْل ِإنََّما "معىن سؤال . ِعْلُمَها ِعْنَد اللَّهِ َيْسأَُلوَنَك َكأَنََّك َحِفيٌّ َعنـْ

َها مبعىن يسألونك يا حممد عن وقتها كأنك كثري السؤال " َيْسأَُلوَنَك َكأَنََّك َحِفيٌّ َعنـْ

فقل هلم " ُمَها ِعْنَد اللَّهِ ِعلْ ُقْل ِإنََّما"فأجاب اهللا تعاىل . عنها شديد الطلب ملعرفتها

.11

َفاُل لِلَِّه َوالرَُّسولِ َيْسأَُلوَنَك َعنِ )1(سورة األنفل اآلية واحد .9 َفاِل ُقِل األنـْ فَاتـَُّقوا األنـْ

.ُمْؤِمِننيَ َأِطيُعوا اللََّه َوَرُسولَُه ِإْن ُكْنُتمْ َذاَت بـَْيِنُكْم وَ اللََّه َوَأْصِلُحوا

َفاُل لِلَِّه َيْسأَُلوَنَك َعنِ أسلوب احلكيم يف هذه األية لفظ َفاِل ُقِل األنـْ األنـْ

َفالِ َيْسأَُلوَنَك َعنِ " أما معىن السؤال . َوالرَُّسولِ  يسألونك أصحابك يا حممد اى"األنـْ

ُقِل " من بدر امن هى ؟ وكيف تقسم؟ فأجاب اهللا تعاىل عن الغنائم الىت غنمتها 

َفاُل لِلَِّه َوالرَُّسولِ  12.قل هلم يا حممد أن احلكم فيها اهللا والرسول اللكم" األنـْ
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َيْكبـُُر ِيف ُصُدورُِكْم َفَسيَـُقوُلوَن أَْو َخْلًقا ِممَّا)51(سورة اإلسرأ اآلية واحد و مخسون .10

ُقْل َمَتى ُهوَ َفَسيـُْنِغُضوَن إِلَْيَك ُرُءوَسُهْم َويـَُقوُلوَن َأوََّل َمرَّةٍ ِذي َفَطرَُكمْ َمْن يُِعيُدنَا ُقِل الَّ 

.َعَسى َأْن َيُكوَن َقرِيًبا

وَأوََّل َمرَّةٍ َمْن يُِعيُدنَا ُقِل الَِّذي َفَطرَُكمْ أسلوب احلكيم يف هذه األية لفظ

اى من الذى "َمْن يُِعيُدنَا" أما معىن السؤال .يًباُقْل َعَسى َأْن َيُكوَن َقرِ َمَتى ُهوَ 

اى قل هلم " َأوََّل َمرَّةٍ ُقِل الَِّذي َفَطرَُكمْ " فأجاب اهللا تعاىل . يردنا إىل احلياة بعدفنائنا

"مث يسأل . يا حممد يعيدكم القادر العظيم الذى خلقكم وأنشاءكم من العدم أول مرة

َمَتىم متعجبني مستهزئني ويقولون استنكارا واستبعادا اى حيركون رئوسه"َمَتى ُهوَ 

اى لعله يكون قريبا " ُقْل َعَسى َأْن َيُكوَن َقرِيًبا"فقل هلم يكون البعث واإلعادة ؟

13.فإن كل ما هو ات قريب

الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َوَيْسأَُلوَنَك َعنِ ) 85(سورة اإلسرأ اآلية مخس و مثانون .11

.قَِليالَوَما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالبِّيرَ 
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الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َوَيْسأَُلوَنَك َعنِ أسلوب احلكيم يف هذه األية لفظ

مبعىن يسألك يا حممد الكفارعن " الرُّوحِ َوَيْسأَُلوَنَك َعنِ " أما معىن السؤال.رَبِّي

اى فقل " ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّي" ب اهللا تعاىل الروح ماهى ؟ وما حقيقتها ؟ فأجا

.14

ِمْن ُزْخُرٍف أَْو تـَْرَقى ِيف أَْو َيُكوَن َلَك بـَْيتٌ ) 93(سورة اإلسرأ اآلية ثالث و تسعون .12

َنا ِكَتابًا نـَْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحاَن رَبِّي َهْل ُكْنُت تَّىَوَلْن نـُْؤِمَن ِلُرِقيَِّك حَ السََّماِء  تـُنَـزَِّل َعَليـْ

.َبَشًرا َرُسوالِإال

َنا ِكَتابًا َوَلْن نـُْؤِمَن ِلُرِقيَِّك َحتَّىأسلوب احلكيم يف هذه األية لفظ تـُنَـزَِّل َعَليـْ

َوَلْن نـُْؤِمَن "أما معىن السؤال.ُسوالَبَشًرا رَ نـَْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحاَن رَبِّي َهْل ُكْنُت ِإال

َنا ِكَتابًا نـَْقَرُؤهُ ِلُرِقيَِّك َحتَّى اى هذا هو االقرتاح السادس واألخري، وكلها "تـُنَـزَِّل َعَليـْ

تدل على صفة وجهل كبري، بسنة اهللا يف خلقه وحبكمته وجالله أى أو تصعد ياحممد 

ىت تعود ومعك كتاب من اهللا تعاىل 

ُقْل ُسْبَحاَن رَبِّي َهْل  " فأجاب اهللا تعاىل . منشور انك عبده ورسوله نقرؤه بأنفسنا 

سبحان ;اى فقل هلم يا حممد تعجبا من فرط كفرهم وعنادهم" َبَشًرا َرُسوالُكْنُت ِإال
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إال رسول من البشر بعثين اهللا هل أنا إله حىت تطلبوا مين أمثال هذه املقرتحات ؟ ماأنا

15.اهللا إليكم فلم هذا اجلحود والعناد

اْلَقْرنـَْيِن ُقْل َسأَتْـُلو َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي)  83(سورة الكهف اآلية ثالث و مثانون .13

.َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكًرا

َسأَتْـُلو اْلَقْرنـَْيِن ُقلْ َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذيأسلوب احلكيم يف هذه األية لفظ 

مبعىن يسألك " اْلَقْرنـَْينِ َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي"أما معىن السؤال . َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكًرا

ُقْل َسأَتْـُلو " اليهود يا حممد عن ذى القرنني ما شأنه ؟ وما قصته؟  فأجاب اهللا تعاىل 

باءه وخربه قرانا اى فقل هلم يا حممد ساءقص عليكم من ن"َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكًرا

16.ووحيا

َعَلْيِه آيَاٌت ِمْن رَبِِّه ُقْل ِإنََّما َوقَاُلوا َلْوال أُْنِزلَ ) 50(سورة العنكبوت اآلية مخسون .14

َااآليَاُت ِعْنَد اللَّهِ  .أَنَا نَِذيٌر ُمِبنيٌ َوِإمنَّ

ٌت ِمْن رَبِِّه َعَلْيِه آيَاَوقَاُلوا َلْوال أُْنِزلَ "أسلوب احلكيم يف هذه األية لفظ 

" َعَلْيِه آيَاٌت ِمْن رَبِّهِ َوقَاُلوا َلْوال أُْنِزلَ "أما معىن السؤال ". ُقْل ِإنََّما اآليَاُت ِعْنَد اللَّهِ 
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هال أنزل على حممد ايات خارقة من ربه تدل على صدقه مثل . أى وقال كفار مكة

ُقْل ِإنََّما اآليَاُت ِعْنَد "فأجاب اهللا تعاىل !! ناقة صاحل، وعصاموسى، ومائدة عيسى 

أى قل هلم يا حممد إمنا أمر هذه اخلوارق واملعجزات اهللا وليست بيدي، إن شاء "اللَّهِ 

17.أرسلها، وإن شاء منعها، وليس ألحد دخل فيها

السَّاَعِة ُقْل ِإنََّما َيْسأَُلَك النَّاُس َعنِ ) 63(سورة األحزب اآلية ثالث و ستون .15

.السَّاَعَة َتُكوُن َقرِيًباَوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ َد اللَّهِ ِعْلُمَها ِعنْ 

السَّاَعِة ُقْل ِإنََّما َيْسأَُلَك النَّاُس َعنِ أسلوب احلكيم يف هذه األية لفظ 

مبعىن يسألك يا "السَّاَعةِ َيْسأَُلَك النَّاُس َعنِ " أما معىن السؤال . ِعْلُمَها ِعْنَد اللَّهِ 

فأجاب اهللا . على سبيل االستهزاء والسخرية عن وقت قيام الساعةحممد املشركون

أى قل هلم يا حممد ليست أعرف وقتها وإمنا يعلم " ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد اللَّهِ "تعاىل 

ذلك عالم الغيوب فإن اهللا أخفاها حلكمة ومل يطلع عليها ملكا مقربا، وال نبيا 

18.مرسَال◌ً 
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األسلوب احلكيم يف القرآن الكرمي و معانيهاجلدول عن بالغية 

التحليلأسلوب الحكيماألياتالسورةالرقم

األِهلَّةِ َيْسأَُلوَنَك َعنِ 189البقرة1

ُقْل ِهَي َمَواِقيُت 

لِلنَّاِس َواحلَْجِّ 

أوقات لعباداتكم ومعامل األِهلَّةِ إن 

بيان احلكمة منفصرفهم إىل. والزكاة

وكأنه يقول كان األوىل بكم أن األِهلَّةِ 

ال عن األِهلَّةِ تسألوا عن حكمة خلق 

سبب تزايدها يف أول الشهر 

19.وتناقصها يف اخر

َيْسأَُلوَنَك َماَذا215البقرة2

يـُْنِفُقونَ 

ُقْل َما أَنـَْفْقُتْم ِمْن 

َخْريٍ فَِلْلَواِلَدْيِن 

َتاَمى َواْليَ َواألقـَْرِبنيَ 

بيان ما ينفقونه وهو كل خري وبىن 

الكالم على ما هو أهم وهو بيان 

تنبيها على أن هذا هو . تقع موقعها

.األوىل و األجدار بالسؤال عنه
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َواْلَمَساِكِني َواْبِن 

السَِّبيلِ 

الشَّْهِر َيْسأَُلوَنَك َعنِ 217البقرة3

ِم ِقَتاٍل ِفيهِ احلَْرَا

ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبريٌ 

القتال فيه أمره كبري ووزره عظيم 

20.ولكن هناك ماهو أعظم واخطر

اْخلَْمِر َيْسأَُلوَنَك َعنِ 219البقرة4

َواْلَمْيِسرِ 

ُقْل ِفيِهَما ِإْمثٌ َكِبٌري 

َوَمَناِفُع لِلنَّاسِ 

إن يف تعاطى اخلمر وامليسر ضررا 

كبريا ومنافع وتعريض عظيما وإمثا

البدن للمرض يف اخلمر، وما جيره 

القمار من خراب البيوت ودمار 

األسر وحدوث العدواة والبغضاء بني 

الالعبني، كل ذلك حمسوس مشاهد 

وإذا قيس الضرر القادح بالنفع التافه 

21.ظهر خطر املنكر اخلبيث
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ُأِحلَّ َيْسأَُلوَنَك َماَذا4املائدة7

َهلُمْ 

ُأِحلَّ َلُكُم ُقلْ 

الطَّيَِّباتُ 

أبيح لكم املستلذات وما ليس منها 

خيبيث، وحرم كل مستقذر كاخلنافيس 

22.والفئران وأسبامها

السَّاَعِة َيْسأَُلوَنَك َعنِ 187األعرف8

أَيَّاَن ُمْرَساَها

َا ِعْلُمَها ِعْنَد  ُقْل ِإمنَّ

َريبِّ 

ال يعلم الوقت الذى حيصل قيام 

ه إال اهللا سبحانه مث أكد القيامة في

ُيَجلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإال ال" بقوله . ذلك

مبعىن ال يكشف أمرها وال " ُهوَ 

يظهرها للناس إال الرب سبحانه 

23.بالذات فهو العامل بوقتها

َيْسأَُلوَنَك َكأَنََّك 187األعرف9

َها َحِفيٌّ َعنـْ

َا ِعْلُمَها ِعْنَد  ُقْل ِإمنَّ

اليع

.24
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اللَّهِ 

األنـَْفاِل َيْسأَُلوَنَك َعنِ 1األنفال10

ُقِل األنـَْفاُل لِلَِّه 

َوالرَُّسولِ 

حينما سأل الصحابة عن الغناءم ألىت 

غنمتها من بدر ملن هي؟ وكيف 

أن احلكم فيها اهللا "تقسم؟ قل هلم 

25.كموالرسول الل

َمْن يُِعيُدنَا51اإلسرأ11

ُقِل الَِّذي َفَطرَُكْم َأوََّل 

َمرَّةٍ 

يعيدكم القادر العظيم الذى خلقكم 

وأنشاءكم من العدم أول مرة

َمَىت ُهَو 51اإلسرأ12

ُقْل َعَسى َأْن َيُكوَن 

َقرِيًبا

لعله يكون قريبا فإن كل ما هو ات 

26.قريب

الرُّوحِ وَنَك َعنِ َوَيْسأَلُ 85اإلسرأ13
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27.إال رب الربيةُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ 

َوَلْن نـُْؤِمَن ِلرُِقيَِّك َحىتَّ 93اإلسرأ14

َنا ِكَتابًا  تـُنَـزَِّل َعَليـْ

نـَْقَرُؤهُ 

ُسْبَحاَن َريبِّ َهْل  ُقلْ 

ُكْنُت ِإال َبَشرًا َرُسوال

;با من فرط كفرهم وعنادهمتعج

سبحان اهللا هل أنا إله حىت تطلبوا 

مين أمثال هذه املقرتحات ؟ ماأنا إال 

رسول من البشر بعثين اهللا إليكم فلم 

28.هذا اجلحود والعناد

َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي83الكهف15

اْلَقْرنـَْنيِ 

ُقْل َسأَتْـُلو َعَلْيُكْم 

ِمْنُه ذِْكرًا

من نباءه وخربه قرانا ساءقص عليكم

29.ووحيا

َعَلْيِه َوقَاُلوا َلْوال أُْنزِلَ 50العنكبوت16

آيَاٌت ِمْن َربِّهِ 

إمنا أمر هذه اخلوارق واملعجزات اهللا 

وليست بيدي، إن شاء أرسلها، وإن 
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َا اآليَاُت ِعْنَد  ُقْل ِإمنَّ

َا أَنَا َنِذيٌر اللَِّه َوِإمنَّ

ُمِبنيٌ 

ألحد دخل شاء منعها، وليس

30.فيها

َيْسأَُلَك النَّاُس َعنِ 63األحزاب17

السَّاَعةِ 

َا ِعْلُمَها ِعْنَد  ُقْل ِإمنَّ

اللَّهِ 

ليست أعرف وقتها وإمنا يعلم ذلك 

عالم الغيوب فإن اهللا أخفاها حلكمة 

ومل يطلع عليها ملكا مقربا، وال نبيا 

31.مرسَال◌ً 

تضمن فيها أسلوب احلكيم قامت بالبحث وبعد ما عرفت الباحثة األيات الىت ي

العميق من حيث علوم البالغة، فوجدت النتيجة لفهم القرآن فهما جيدا علينا النظر إىل 

.معاىن األيات من الناحية املتنوعة املتعلقة بالقرآن وال سيما أسلوب احلكيم
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الفصل الخامس
الخاتمة

الخالصة. أ
حنــو الطــالب الــذين احملادثــةىف مهــارة هنــاك فــرق امــا اخلالصــة مــن هــذا البحــث فهــي

ة املتوسـطة اإلسـالمية درسـة الثانويـامليف يف تعليم اللغة العربية املدخل الوظيفي يعلمون بطريقة

و يف مرحلـة عاليـة أ7،09% 5يف مرحلـة عاليـة Ttأعلـى مـن Toألن.كنبـاروالفجـر با 

.هذا مبعىن الفرضية البديلة مردودة والفرضية الصفرية مقبولة1%2,86

حاتاقتر إلا. ب

لمدير .   أ
المدرسة

مدير املدرسة لوضع املدرس مناسب مبهارته لكي يفهموا املدرس عن املواد علىجيب-
الدرسية

رس يف عملية التعليمامر مدير املدرسة اىل املدرس ان يستحدام طريق التد-
للمدرس. ب
جيب على مدرس إعطاء الدوافع على التالميذ للتحليل النص باستعمال طريقة -

.مناسبة
جيدااملدخل الوظيفي يرجى مدرس اللغة العربية ان يستعمل الطريقة-



جيب على مدرس  بيان طريقة على التالميذ حىت فهموا-
جيب على مدرس إعطاء االختبار على التالميذ يف كل أسبوع أو كل يوم-
أن يستخدم الوسائلاللغة العربية جيب على مدرس-
للتالميذ .ج
أن يعودوا على ان يتكلم باللغة العربية ولو خاطأتالميذ الجيب على -
لزيادة املفردتتالميذ الجيب على -
القوائد الن مهم يف التعليم اللغة العربيةان يدرسوا تالميذالجيب على -
فكرة خاصة إىل فكرة عامةحتليل النص تالميذالجيب على -
يعملون الواجبات جبيد تالميذالجيب على -
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