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   األول الفصل
  البحث أساسيات

  
  مقدمة  . أ

كان .بوسيطة مالئكة جربيل القرآن هو معجز الذي مرتل على نيب حممد  
 عرفنا قد .علم البالغةالأصلوب بديع يف القرآن، وإذا نريد كيف بديعة القرآن وهو ب

 النفس يف هلا فصيحة، صحيحة بعبارة واضحا اجلليل املعىن تأدية هي البالغة أنّ
 الذي واألشخاص فيه، يقال الذي للمواطن كالم كل مالئمة مع أثرخالب،

  .البديع و املعاىن، البيان، العلم هي البالغة العلوم من وأنواع ١.خياطبون
 تتناول ال البالغة نواحي من أخرى ناحية هناك البالغة، علم يف البديع العلم  

 تزيني تتعدي ال دراسة ولكنها املعاين، علم مسائل يف وتنظر البيان، علم مباحث
 اجلامع العلم يسمى و معنوي، أو اللفظي اجلمال من بديعة بألوان املعاين أو األلفاظ

 لفظية سناتاحمل على البديع علم يف و أشرنا كما يشتمل ٢.البديع بعلم املباحث هلذه
 و التورية، يف بحثت املعنوية سناتاحمل أما. السجع اجلناس،اإلقتباس، عن بحثت

ختتار الباحثة تبحث عن الطباق واملقابلة ألن الطباق . وغريها املقابلة، و الطباق،
  . تورية، و غريهاالسجع، الواملقابلة يف سورة األعراف أكثر بني 

 الطباق ملعرفة املعنوية سناتاحمل تبحث أن الباحثة تريد الرسالة هذه ومن  
من حيث  املقابلة و الطباق معىن تعرف أن تريد ،و األعراف سورة يف واملقابلة
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 اللون ذا حفلت القرآن من سورة على تطبيقيةً دراسةً تدرسه أن فأرادت ،مجاهلا

   .األعراف سورة هي السورة وهذه البديعية، احملسنات من
. املعىن مالاجل ألن املقابلة و الطباق عن حبثها يف األعراف سورة الباحثة ختتار  

 على هناك فوقفوا، النار عن حسنام م خلفت و اجلنة، عن سيأم فهم فقعدت
   ٣.فيهم اهللا يقضي حىت السور

 ووقفوا إعجازه، جوانب من كثريٍ يف واحملدثون السابقون العلماء حبث وقد  
  .واملفردات واجلمل التراكيب خيص فيما ومعانيه بيانه من أسرارٍ على

 فوجدم الكرمي، القرآن بالغة يف والباحثون العلماء قدمه فيما نظرت وقد  
 تطبيقام يف كثرياً ركزوا وقد والبديع، والبيان املعاين علم من جوانب يف فصلوا قد
 جانب من أكثر والبيان املعاين علمي على البالغة وكتب القرآن وعلوم التفسري يف

 إىل البالغة وكتب القرآن وعلوم التفسري كتب بني إشارات وجدت وقد البديع،
  .املقابلة الطباق و وهى أال التفسري، يف وأمهيته قيمته له البديع من جانبٍ

 األسلوب معضمها نيةآالقر لنصوص أنّ وجدنا كتابتها حيث من حبثنا وإذا  
  .البالغة لتطورعلوم معينة هذه كانت حىت البالغة

 الباحثة خصصت وقد البالغة، علوم أحد يف ستبحث الرسالة هذه ذلك ومن  
 . فيها واملقابلة الطباق مجيع تعرف لكي األعراف سورة يف واملقابلة الطباق عن حبثها
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  البحث أسئلة.ب
 : يلى كما فهي الرسالة هذه يف حتليلها الباحثة رادتأ اليت البحث أسئلة أما  

  ؟  األعراف سورة يف نواعهأو الطباق كان كيف .١
 ؟  األعراف سورة يف املقابلة كانت كيف. ٢
  

   البحث أهداف. ج
 : فهى الرسالة هذه يف الباحثة قدمتها الىت األهداف أما  

 األعراف سورة يف نواعهأو الطباق ةفعرمل .١
  األعراف سورة يف املقابلة ملعرفة . ٢
 

   البحث أمهية. د
  : يلي مما البحث هذا أمهية تأيت  
 مجال حيث من مكانة هلا الكرمي نآالقر يف األعراف سورة يف واملقابلة الطباق إن  . ١

     .املعىن
 بالغية دراسة هي املقررة الدروس من الباحثة تلقاه مبا يتعلق املختار املوضوع وإن  .٢

 أمبيل سونن احلكومية اإلسالمية باجلامعة دباآل بكلية ادأو العربية اللغة قسم يف
  .الكرمي القرأن من سورة يف لتطبيقها الباحثة تريد و سورابايا،

 كيف الباحثني من وغريه الباحثة يفيد الكرمي نآالقر يف واملقابلة طباق دراسة إن. ٣
  . الكرمي نآالقر يف بالغية دراسة
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  املصطلحات توضيح. هـ
  صياغة منها تتكون اليت املصطلحات يلي فيما املوجودة الكلمة الباحثة توضح  

  :  وهي"   األعراف سورة يف واملقابلة الطباق"  عنوان حتت
  : نوعان وهو. الكالم يف وضده الشئ بني اجلمع هو:   الطباق . أ

 .سلبا و إجيابا الضدان فيه خيتلف مل ما وهو اإلجياب، طباق .١
 ٤ .سلبا و إجيابا الضدان فيه اختلف ما وهو السلب، طباق .٢
   ٥.الترتيب على ذلك يقابل مبا يويت مثّ أكثر، أو مبعنيني يوتى أن هي:  املقابلة .ب
  .ومائتان ست يااأو ٦السوراملكية، لأطو من هي األعراف سورة. ج
  

  البحث حتديد. و
 الباحث فحدده وموضوعا إطارا يتسع وال ألجله وضع فيما حبثه يركز لكى  

  : يلي ماك ضوء يف
  .واملقابلة الطباق هو البحث هذا يف الدراسة موضوع أن. ١
 .األعراف سورة يف واملقابلة الطباق دراسة يف يركز البحث هذا أن. ٢

 
  السابقة الدراسة. ز

 املوضوعات الباحثة تفتيش ثرأو نادر واملوضوع الفصل هذا يف بأن الباحثة أتر   
 الطباق"  املوضوع ذا يستوى موضوعا جيد فلم السابقة، اجلامعية الرسالة يف

  ". األعراف سورة يف واملقابلة
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 شهادة لنيل قدمه التكميلي حبث" القصر يف سورة األعراف " إصالحة  ئأف . ١
 األداب كلية وأدا العربية اللغة قسم يف وأدا العربية اللغة يف البكالوريوس

 البحث وهذا ،م٢٠٠٠ سنة سورابايا، احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعة
 سورة يف مواقعه و أدواته و أقسامه و تعريفه حيث من القصر على يتضمن
  . األعرف

 التكميلي حبث"  األعراف و واألنعام يس سورة يف إن حرف"  الروهرة قانعة . ٢
 وأدا العربية اللغة قسم يف وأدا العربية اللغة يف البكالوريوس شهادة لنيل قدمه
 و ،م٢٠٠٥ سنة سورابايا، احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعة األداب كلية
 يس سورة يف" إنّ" أوجه و" إنّ" حرف عدد ملعرفة الباحثة أرادت البحث هذا

  .األعراف و واألنعام
 التكميلي حبث"  األعراف سورة يف ووظيفتها اإلستفهام حروف"  فيديانيت نور . ٣

 وأدا العربية اللغة قسم يف وأدا العربية اللغة يف البكالوريوس شهادة لنيل قدمه
 ،م ٢٠٠٤ سنة سورابايا، احلكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعة األداب كلية
 حروف أنواع كم و العريب حنو يف اإلستفهام لفهم الباحثة أرادت البحث وهذا

  . األعراف سورة يف وظيفتها وما وعددها اإلستفهام
 وهذا. األعراف سورة يف تناولت األربعة البحوث هذه أن الباحثة الحظ  

 سورة يف بحثت إصالحة أىفء أما حبثه حيث من السابق البحث عن خمتلف البحث
 الثالث و إنّ حرف على يتضمن الثاين تناول و ،القصر على يتضمن ولكن األعراف
 هذا عن ختتلف الثالث البحوث وهذه. ،ووظيفتها اإلستفهام حرف على يتضمن
  . البحث
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 سورة يف واملقابلة الطباق عن الباحثة تبحث اجلامعية الرسالة هذه ويف  
 سورة يف أقسامه و واملقابلة الطباق كان كيف ملعرفة الباحثة ارادت و األعراف،
  .  األعراف

  
  

 

   


