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 الباب األّول 

 املقّدمة 

 ا. خلفية البحث

.وسورةاألنبياءيفسورةاألنبياءيبدأهذاالبحثمنقّصةنبّيناإبراهيمعليهالّسالم

وعرفناأّنبعضاإلنسان.1مائةواحدىاواثنتاعشرةآية"أهناكمايفالتفسرياجلاللني

وكماها،ومنالّسورسورةاألنبياء.القرآنواليفهمعناملعىناّلذييشتملفيسورقديقرأ

نبيّناإبراهيمعليهالّسالمكّسرأصنامملكالّنمروديفسورةاألنبياءأيةالثانيةعشرةأنّ

راهيم؟فقالنبّيناإب2براهيم"وقومه)إلههلم(.فسألوه"قالواءأنتفعلتهذاابهللتناآيا

.ومنهذهاإلجابةاي3كبريهمهذافسئلوهمانكانوينطقون"عليهالّسالم"قالبلفعله

إجابةنبّيناإبراهيمعليهالّسالمكونرغبةالباحثعنصيغةالّتوريةزادتقليالفقليال.

ابععبدالرمحنواحداحلاجومناألسباباألخرىأّنرئيساجلمهوريّةإندونيسياالرّ

يبحثعنصيغةالتوريةابجلّدأيضا. كونهيزيدرغبةالباحثملّدةاثنيةوارادالباحثألن

 

تفسريالعالمةجاللالدينحممحبنحممداحمللىوالشيخاملتبجرجاللالدينعبدالرمحنبنايببكرالسيوطي،1
،صم2007،احلرمني،اجلاللني

2 Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid dan terjemahnya, jakarta: maghfiroh pustaka, 2006, hal 

327 surat al anbiya’ ayat ke 62. 
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وقدحكيأّنرئيساجلمهوريّةإندونيسياالرّابععبدالّرمحنواحداحلاجاتىهشخصيشكو

فأجاب العادة. اليتكوهناخارق تيستا دارا إينول قبضة)حتريك(  اجلمهوريّةعن رئيس

إندونيسياالرّابععبدالرمحنواحداحلاج"إذاتبتغيالرزقاحلاللفالأبس".مليذكرمن

هذهاإلجابةكلمة"ولوكمافعلتهاإينولداراتيستا.رئيساجلمهوريّةإندونيسياالرّابععبد

دة،ولكنهذهاإلجابةالرمحنواحداحلاجقال"إذاتبتغيالرزقاحلاللفالأبس"دونالّزاي

القصريةيستطيعلتلخيصسؤالذلكالّشخص.

واحد الّرمحن عبد الرّابع إندونيسيا اجلمهوريّة رئيس إجابة من ههناجزءعظيم

الّسابقة.بزايدةصيغةالّتوريةيفتلكالكلمةظّنالباحثأّنعالقةاإلجتماعّيةالّدينّية

 لوجودهابغريإزالةاحلدودالّدينّية.الّصحيحةكوهنانستطيع

 وضوعهيألّنالّتوريةمهّمةجّداخّصةواألسباباألخرىحبيثاختيارهذاامل

لنفسالباحثيفمعناهااميفتركيبمجلتها.والتوريةهيلغةمصدرورىاخلرباذاسته

يبوداللةاللفظعليهواظهرغريه،واصطالحاانيذكراملتكّلملفظالهمعنيان،احدمهاقر

ظاهرةواآلخربعيدوداللةاللفظعليهخفّيةويريداملعىنالبعيدويرىعنهابملعىنالقريب
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.وأرادالباحث4فيتوّهمالّسامعألّولوهلةأنّهيريده،وهوليسمبراد،ومنمثمسيتإيهامها

حث.أنيشّهرصيغةالّتوريةللناسغريالناطقنيهبابوجودهذاالب

فلذلك،ارادالباحثهبذاالبحث"حتليلصيغةالتوريةيفسورةاألنبياء"كموضوع

يفقسمالّلغةالعربّيةوأدهباكّلّيةاألدبجامعةسواننللحصولعلىالّدرجةسرجاانحبثه

غريياإلسالمّيةببوجونغارا.

الباحثانيتحّللأيةمناألايتيفسورةاألنبياءاليتحت تملعلىمعىنوأراد

التوريةوبنّينوعالتوريةاليتيتضّمنفيهاابملراجعاملتعلقةمنكتبالتفسريوالبالغةوغريمها،

حىّتكونهذاالبحثيستطيعانيعطىعلوماعنالتوريةمعتطبيقهايفعالقةاإلجتماعية

ةالّتورية.األّولامللحقأبمورالّدين.ويستطيعأنيدفعالفردامالفرقةمنخمالفصيغ

لنفسالباحثمثّللمجتمعععاّمة.

واختارالباحثحتليلصيغةالّتوريةيفسورةاألنبياءألّنفيهاقّصةكثريةمنأنبياء

هللاوقدوجدالباحثصيغةالّتوريةفيهاوملجيدالباحثيفسورةأخرى.
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لهالّسابقة،تيّقنالباحثولتكسرياملسألةووجودالّرجاءكماكانالباحثيفقو

التوريّة، التوريةيفسورةاألنبياء"كموضوعحبثه.والّرجاءأّنأنيبحث و"حتليلصيغة

الّسياسةاميفعصر وجودهذاالبحثيستطيعانيفّهمهالناسغريالناطقنيهبايفكالم

.الّصعبةبغريإزالةحدودالّدين

 ب. أسئلة البحث

التوريةيفسورةاألنبياء"تتّكباملسائل اّليتستبحثيفحبث"حتليلصيغة

ابألسئلةاآلتية:

.ماااليةاليتتدلعلىمعىنالتورية؟1

.كيفصيغةالّتوريةيفسورةاألنبياء؟2

 ج. أهداف البحث

تتّكباألهدافاّليتستبحثيفحبث"حتليلصيغةالتوريةيفسورةاألنبياء"

ابلبياناآليت:

.كشفااليةاليتتدلعلىمعىنالتورية.1

.تبينيوتفصيلصيغةالّتوريةيفسورةاألنبياء.2
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 د. فوائد البحث 

.الفوائدالنظرية1

 لزايدةالفهمعنعلمالبالغةخاصةيفصيغةالتورية. (أ

 لزايدةاملعرفةأّنصيغةالتوريةموجوديفسورةاألنبياء. (ب

 لزايدةاألمثلةعنصيغةالتوريةيفكتبالتمجةوحنوها (ت

الفوائدالتطبيقية.2

للباحث (أ

فإنه (1 القرآن "اقرؤو النيبصلىهللاعليهوسّلم أمر لتنفيذ الباحث يستطيع

 سيأيتيومالقيامةضفيعاألصحابه"يعينقراءةصورةاألنبياء.

 .يستطيعالباحثحتليلاأليةيفالسورةاألنبياء (2

 يستطيعالباحثحتليلصيغةالتوريةيفسورةاألنبياء. (3

 للقارئوالطالباألخرين (ب

 لزايدةمعرفتهمعنتعريفصيغةالتورية (1

 لزايدةمعلومتهمعنوجودصيغةالتوريةيفسورةاألنبياء (2
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 لزايدةاملراجععنعلومالبالغةخاّصةيفصيغةالتورية. (3

فوائد (4 فهمهمعن وسّكانلتقية وأدهبا العربية لطالبشعبة التوريةخاصة

 مدينةبوجونغارا

 للجامعة (ج

(.لزايدةاملراجعيفمكتبةجامعةاإلسالميةسواننغريبوجونغاراخاصة1

لكلّيةاألدبشعبةاللغةالعربيةوأدهبا.

ة.(.لتقويةاألنشطةمنطاّلباللغةالعربّيةوكانتبعدانيفتعلماللغةالعربي2ّ

(.ولتظهريأّنالّطاّلباجلامعةسواننغريياإلسالمّيةببوجونغارايفشعبة3

اللغةالعربّيةمستطيعاابلّلغةالعربّية

د.للمجتمع

يستطيعانيعرفصيغةالتوريةمعتطبيقهايفاحلياةاليومّية (.كوناجملتمع1

مننتيجةهذاالبحث.

صيغة2 خمالف عن خمدوعا يكونوا ال انقداكي منطقا منطقهم ولتكوين )

التورية.
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ه.للحكومّية

(.هبذالبحثكوناحلكومّيةيرجىألنيتحّذرابلّشديدعنخمالفصيغة1

التوريةألموراملفسدة.

(.يستطيعانيقّويالّشكوةواحلكمبصيغةالتورية.واألصلمنهماإلقامة2

العدالة.

 

 ه. حتديد البحث

موضوعهذاالبحث"حتليلصيغةالتوريةيفسورةاألنبياء"وعرفناأنالتوريةيفكما 

مناحملسناتاملعنويّة،واحملسناتاملعنويةهياليتيكونالتحسننيهباراجعاإىلاملعىناوال

وانواعهكثريةمثلالتوريةوالطباق5وابلذات،وانكانبعضهاقديفيدحتسننياللفظايضا.

ةوغريذلك.وحبثالباحثعنالتوريةفقطيفهذاالبحثوعرفناأنالتوريةيفواملقابل

 القرآنالكرميكثريةجدا،ولكنأرادالباحثيفهذاالبحثتثقياليفالسورةاألنبياءألنّ

 منهذهالسورةعرفالباحثعنالتوريةألولمرة.
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 ه. الدراسة السابقة 

على  جامعي حبث البحث هذا ذلككونكان إىل وابلنسبة مكتبية. دراسة

الباحثالبدأنتدرسالبحثاجلامعيامالبحثالعاممنقبل.وكانالباحثقدأوجد

البحثاملتعلقةببحثهعلىدراسةحتليليةبلغية،وهيكمايفاآلتية:

كر.أرداينشاه،"احملسناتالبديعيةيفاآلايتاألحكامعناجلهاديفسبيلهللا"،ويذ1

فيهاصيغةالتوريةوحدةمرةيعينيفسورةالبقرةأيةمائةاخلامسةوالتاسعني.وكانتالتورية

...يفهذهاأليةلفظ"يد"كماقولهتعاىل:وأنفقويفسبيلهللاوالتلقواأبيديكمإىلالتهلكة

6(.195إّنهللاحيباحملسنني)البقرة:...وأحسنوا

نياحلبشي،"احملسناتاملعنويةمنمدحخريالربيةصلى.حبيبعليبنحممدبنحس2

هللاعليهوسلميفمسطالّضرر)دراسةحتليليةبالغية(،وتوجدفيهااثنةعشرةتوريةجمّردة

7ومخسةتوريةمرشحة،وستةعشرةتوريةمبينة،ومثانيةتوريةمهيأة.

التوري الباحثالبحثاّلذييبحثفيهعنصيغة ةيفسورةاألنبياءمنانحيةوملجيد

 البالغةالبديعية،وألجلذلكاعتقدالباحثلقيامهذاالبحث.

 
2016،461أوكتوبر02املصلحة،شاه،"احملسناتالبديعيةيفاآلايتاألحكامعناجلهاديفسبيلهللا"،أرداين6
حبيبعليبنحممدبنحسنياحلبشي،"احملسناتاملعنويةمنمدحخريالربيةصلىهللاعليهوسلميفمسط7
دوناسنة،صكمسعودالنووي،الّضرر)دراسةحتليليةبالغية("،
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 و. منهج البحث

.نوعالبحث1

"حتليلصيغةالتوريةيفسورةاألنبياء"ستخدمالباحثيفهذاالبحثا

الكيفيّ لسان املناهج من املكتوبة الكلمة من الوصفية البياانت على اجتها

عّرفعنالبحثمولوينحوكمايفالبحثلنوراملشفعةأنّالشخصاملبحوث.

اوصاف هواإلجراءالّذيينتجالبياانتالوصفيةاملتصّورةاواملقّولةعنوالكيفي

ا فأّما املعني. اجملتمع من األسباب او احلوادث او هواألفراد الكيفّي لبحث

البحثاّلذيحيتصلبياانتالوصفّيةوهيكلمةاملكتوبةاوالكالمية،الصورة

8.وظاهرةالعلمّيةواليستعملالبحثرقماوالحسبا

البياانت يصف البحث هذا ألّن رقماوحسبا يستعمل ال البحث هذا

ال ليست وهي األنبياء. التوريةيفصورة صيغة عن يعين الرقميةوحيللها بياانت

 
إبراهيمتؤخذمنالبحث"اإلستفهاميفاإلجنليزيةواإلندونيسية"،لنوراملشفعة،جامعةاحلكوميةموالانمالك8
اإلسالميةمباالنج.
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واحلسابوالعدد.حىّتيفهذاالبحثكانالباحثالحيتاجالرقموالحلساب،

ولكنحيتاجالشرحوالتحليليفسورةاألنبياء.



.مصادرالبياانت2

قسمالباحثمصادربياانتهذاالبحثعلىاملصادراألساسيةواملصادر

الثانوية،ومهاكمايلي:

البياانتالىتجيتمعهاالباحثمناملصادراألوىلأ.املصادر .9األساسيةهي

واملصادراألساسيةاليتاستحدمهاالباحثيفهذالبحثهيالقرآنالكرمي

الواضحة والبالغة اجلاللني والتفسري املراغي ملصطفى البالغة علوم وكتاب

املراغي ووالتفسري من. الباحث يقرأ مصاكما أّن موالينج البياانترأى در

األساسيةيفالتعبريالكيفّيهواألقوالواألفعالواآلخرهوبياانتزايدات

.10مثلاإلستقراءوغريذلك

 
9 Dimyati Ahmadin. Pedoman skripsi (malang: unit penerbit fak.budaya uin malang 2009)  .3 
10 Lexy J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010), 5-9 

 واإلجنليزيةلنوراملشففعةجبامعةاإلسالميةموالانمالكإبراهيماحلكوميةمباالنج()توخذمنحبثاإلستفهاميفالعربية
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.11ب.املصادرالثانويةهيالبياانتالىتاجتمعهاالباحثمناملصادراألخرى

واملصادرالثانويةاليتاستخدمهاالباحثيفهذاالبحثهي:مجيعالدروس،

هرالبالغة،والبالغةامليّسرة،دروسالبالغة،والبالغةالعربّية،والبالغةوجو

العالية،والبالغةاإلصطالحية،وخمتصرجدا،والتفسريإلبنكثري،والتفسري

إلبنعباس.

.طريقةمجعالبياانت3

أية من األنبياء األيةيفسورة الباحثهي حيللها اليتسوف البياانت

إىلاألخروالطريقةاليتاستخدمالباحثجلمعالبياانتيعيندراسةمكتبية.األوىل

يف املوجودة املواد مبساعدة البياانت مجع يقصدها الدراسة هي املكتبية الدراسة

 املكتبة.

 

 

 

 
11 Dimyati ahmadin. Pedoman skripsi (malang: unit penerbit fak.budaya uin malang 
2009) 3.  
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 وأماأدواتطريقةمجعالبياانتاليتاستحدمهاالباحثهي: 

 أ.الطريقةالواثئقية

هيالطريقةتطلباألشياءاملكتوبةمنالكتابواجملالتالطريقةالواثئقية

.استخدمالباحثهذاالطريقة12والواثئقوغريذالكإلستنتاجعنهذاالبحث

 جلمعالبياانتمنالكتاباملكتوب،واإلنتاجللتحليلالشحشعنهذاالبحث.

ءمبساعدةوأماهذاالبحثفيبدأجبمعبياانتصيغةالتوريةيفسورةاألنبيا

املواداملوجودةيفاملكتبةمنالواقعيةاملتكاملةومبطالعةالكتبعلمالبالغةبقراءهتا

وفهمهافهماعميقيامثّكتبهاالباحثيفدفتهوأزادهاذلكالبحثكييكونحبثا

كامال.

 ب.املالحظة

املالحظةهيالطريقةجلمعالبياانتملساعدةاملواداملوجودةيفاملكتبةاملتعلقة

اليت البالغة علم منكتاب البياانت جلمع املالحظة الباحث استخدم ابلبحث.

 
12 V Sujarweni Wiratna. Metode penelitian lengkap praktis dan mudah di fahami 
(yogyakarta : pustaka baru press. 2014)23 
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تبحثعنصيغةالتوريّة،مثخيتارالباحثالكلمةاليتكانفيهاصيغةالتوريةذلك

يغةالتوريةيفالسورةاألنبياء.الكتاب،وحيللالباحثص



.طريقةحتليلالبياانت4

وحل املسائل حتليل وهي البحث هذ البياانتيف حتليل طريقة وكانت

املشكالتاملتعلقةهبذاالبحث،وخطواهتاكمايفاآلتية:

(.قرأالباحثسورةاألنبياءمناألولحىتاألخرقراءةعميقية.1

الباحثكتبالباحثالبياانتاملقصودةيفالّدفت(.بعدانيقرأ2

(.حتللالباحثصيغةالتوريةيفسورةاألنبياءكمايفكتابعلومالبالغةملصطفى3

املراغيحتليالعميقيا.

(.تعربالباحثأيةاليتحتتملالصيغةالتورية.4

 ز. هيكل البحث

يتكونعلىعدةمباحث.وهذاالبابيتكونعلىأربعةابواب،وكلابب

 ابلتاىلالتفضيلمنذلك:
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الباباألولاملقدمة:يتكونمنخلفيةالبحث،أسئلةالبحث،أهدافالبحث

،فوائدالبحث،حتديدالبحث،الدراسةالسابقة،منهجالبحثوهيكلالبحث.

يغةالتوريةوالبابالثاىنالبحثالنظري:يتكونمبفهومعلمالبالغة،وتعريفص

وانواعهوأمثاله،ومميزةمنسورةاألنبياء.

تبحثهباعن اليت الفصول يتكون : البياانتوحتليلها الثالثعروض الباب

شكلومعىنصيغةالتوريّةيفسورةاألنبياء.

 البابالرابعاإلختتام:يتكونعناخلالصةواإلقتاحاتمنهذاالبحث.


