
 الفصل األول
 أساسيات البحث

 
 مقدمة. أ

القرآن الكرمي هو كالم اهللا املعجز املرتل على خامت األنبياء و املرسلني بواسطة اآلمني جربيل 
عليه السالم املكتوب يف املصحف ، املنقول إلينا بالتواتر ، املتعبد بتالوته ، املبدؤ بسورة الفاحتة ، 

بأنه يهديهم إىل شريعتهم و هو . الكرمي له مكان هام لدي املسلمنيالقرآن ١ .املختم بسورة الناس
ذلك : كما قال اهللا تعاىل . و هو أساس احلياة للناس. املنار الذي يستضاء به العلوم اإلسالمية

سورة و  ١١٤و القرآن الكرمي يتكون من ثالثني جزء و . الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني
 .  السلوب البديعنزل القرآن با و. اية ٦۲٣٦

البالغة هي تأدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة . كان علم البالغة ملعرفة بديعة القرآن
هذا البحث هو علم . فعلوم البالغة الثالثة هي علم البيان و علم املعاين و علم البديع. ٢فصيحة
و احملسنات . مها احملسنات اللفظية و احملسنات املعنوية. و علم البديع ينقسم إىل قسمني. البديع

نوية أنوعها و احملسنات املع. اجلناس، اإلقتباس و السجع: اللفظية و أما أنواعها يف علم البديع فهي
التورية و الطباق و املقابلة و حسن التعليل و تأكيد املدح مبا يشبه الذم و عكسه و اسلوب : هي

فهذا البحث يبحث عن الطباق و اجلناس يف سورة املؤمنون هي من السور املكية ، و . احلكيم
فيها احتوت هذه سورة مهم يف القرآن الكرمي ألن . يف القرآن الكرمي ١١٨تتكون السورة من 

 . عن أصول الدين من التوحيد و الرسالة ، و البعث
ارادت الباحثة ان تبحث عن سورة املؤمنون ، كما قال النذير اهلادي الرسول الكرمي  

من قرأ سورة املؤمنون بشرته املالئكة بالروح و الرحيان و ما تقر به : حممد صلى اهللا عليه و سلم 

                                                             
 ٨: ص) ١۹٨٥بريوت ، دار الكتاب اإلسالم " (التبيان يف علوم القرآن" الشيح حممد علي الصابوين . ١

  ۱۰:ص) م ۲۰۰٧.:املعارفدار : القاهرة( على اجلارم و مصطفى امني، البالغة الواضحة . ۲

 

١ 



من قرأ " و قال حيذر أمحد العراحي يف كتاب معجزة سوار القرآن ٣. عينه عند نزول ملك املوت
 . سورة املؤمنون سيختم اهللا بسرور و دخل إىل اجلنة مع النيب و الرسوله

وستحاول الباحثة من حالل هذا البحث املتوضع الطباق و اجلناس يف سورة املؤمنون 
ذلك من حالل دراسة حتليلية بالغية عن  دف معرفة أنواع الطباق و اجلناس يف سورة املؤمنون و

  .الطباق و اجلناس
 

  أسئلة البحث  . ب
 :أما أسئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي

  ما أنواع الطباق يف سورة املؤمنون ؟. ۱
  ما أنواع اجلناس يف سورة املؤمنون؟. ۲

 
 أهداف البحث. ج

  :حتقيقها فهي ما يليأما أهداف اليت يسعى هذا البحث إىل   
  .أنواع الطباق يف سورة املؤمنون  عرفةمل. ۱
 .عرفة أنواع اجلناس يف سورة املؤمنونمل. ٢
 
 

  أمهية البحث. د
  :تأيت أمهية البحث مما يلي  

  .لزيادة  يف فهم عن الطباق و اجلناس. ١
  . لتسهيل الطالب يف تعليم العلم البالغة و القرآن الكرمي. ۲

 

                                                             
  ١٢٠: ص. اجلزء السادس" بالغة القرآن الكرمي يف اإلعجاز إعرابا و تفيسرا بإجياز " جت عبد الوحيد الشيخلي . ٣



  املصطلحاتتوضيح . ه
  :توضيح الباحثة فيما يلي املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث، وهي  

  .٤الطباق هو اجلمع بني الشيئ و ضده يف الكالم. ١
  .٥اجلناس هو أن يتشابه اللفظان يف النطق و خيتلفا يف املعىن. ۲
  .٦التوحيد و الرسالة ، و البعثسورة املؤمنون من السورة املكية اليت تعاجل أصول الدين من . ٣

بعد أن توضح الباحثة املصطالحات اليت ترد باملوضوع ، اآلن ظهر بأن الباحثة تبحث   
 ".ااطباق و اجلناس يف سورة املؤمنون" حتت املوضوع 

  
 حتديد البحث. و

يف ضوء ما  ةلكي يركز حبثه فيما وضع ألجله وال يتسع إطارا و موضوعا فحدده الباحث  
  :يلي
  .إن املوضوع الدراسة يف هذا البحث هو الطباق و اجلناس يف سورة املؤمنون . ١
و اجلناس يف سورة املؤمنون من ناحية البديعية حتديد مسئلها  إن هذا البحث هي حتليل الطباق . ۲

  . و اجلناس و انوعها دون غريها عن الطباق
 

  الدراسات السابقة. ز
أما البحوث اليت . الباحثة أن هذا البحث هي األول يف دراسة الطباق و اجلناسال يدعى       

 :تتعلق ذه الرسالة عن الطباق و اجلناس من موضوع خمتلفات، فمنها
حبث تكميلي قدمتها " اجلناس و الطباق يف سورة آل عمران" ة فطربة فيخل: األول    

أدا يف قسم اللغة العربية و ادا كلية  لنيل شهادة اجلامعية األوىل يف اللغة العربية و
  .م ۲۰۱۲األداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونيسيا، سنة 

                                                             
  ۲۹۹: ص" البالغة الواضحة" علي اجلارم و مصطفى أمني،. ٤

  ۲٨۱: ص" البالغة الواضحة" علي اجلارم و مصطفى أمني،. ٥
  ۲٧٦: ص " صفوة التفاسیر "محمد على الصابوني . ٦



حبث تكميلي قدمتها لنيل " الطباق و اجلناس يف شعر البختري" مصفرنة نورية : الثاين      
العربية و ادا كلية األداب  شهادة اجلامعية األوىل يف اللغة العربية و أدا يف قسم اللغة

  .م ۱۹۹۹جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونيسيا، سنة 
حبث " الطباق و اجلناس و املقابلة يف شعر اإلمام الشافعي" أمحد سيحو : الثالث     

ربية و ادا تكميلي قدمتها لنيل شهادة اجلامعية األوىل يف اللغة العربية و أدا يف قسم اللغة الع
  .م ۲۰۰۲كلية األداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونيسيا، سنة 

كالم اإلنشاء الطليب يف " ديانا رمحيت  أما الباحثة اليت تبحث عن سورة املؤمنون فهي  
حبث تكميلي قدمتها لنيل شهادة اجلامعية األوىل يف اللغة العربية و أدا يف " سورة املومنون 

قسم اللغة العربية و ادا كلية األداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا 
  . م ۲۰۰۱إندونيسيا، سنة 

ة  تناولت الطباق و اجلناس من جوانب خمتلفة حيث تناوهلا البحث إن هذه البحوث  الثالث  
األول من سورة آل عمران ، و تناوهلا الثاين من ناحية شعر، و تناوهلا الثالث من ناحية شعر أيضا 

، و البحث الرابعة تناولت سورة املؤمنون من ناحية الكالم و أما هذا البحث تناولت سورة 
  .اق و اجلناساملؤمنون من ناحية الطب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
   



 


