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 األول باب ال

 املقدمة 

 أ. خلفية البحث 
نفهم   املسلمون  ألنه  حنن  للحياة،  األشياء  أهم  من  واحد  هو  العربية  ىف  اللغة 

من مبادئ احلياة والدين العربية املكتوبة اليت تصبح اليد يف العامل. القرآن  اللغةالعربية  

ب احلياة كما هو احلال يف  ن اهو كتاب من األدلة اليت تلخص كل شيء من مجيع ج

 1"﴿ِإَّنا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآَّنا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلوَن﴾سورة اليسوفالرسالة يف 

اللغة العربية  اللغة العربية هي لغة هلا خصائص خمتلفة عن اللغات األخرى. 

العربية ال جمرد كلمات لديها العديد من املكوَّنت يف الكتابة والنطق. يف النطق، اللغة  

سلسلة إىل مجل. ومع ذلك، فإن تسلسل كلمة جيب أن يكون هلا معىن حبيث ميكن  

وىف القرأن الكرمي كان اللغة اجلميلة و واحد منها ىف سورة  2أن يفهم من قبل املستمع

 الرمحن.

 
 (   ٢القرآن الكريم ،)يوسف:    1

2 http://mubtada10/blogspot.co.id/2012/03pengertian-balaghah-dan-bidang_10.html(Sabtu,10 Maret 2012)  

http://mubtada10/blogspot.co.id/2012/03pengertian-balaghah-dan-bidang_10.html
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ما،   يف القرآن الكرمي. لسبب  سورة  114سورة الرمحن هي واحدة من  واما

تسرتعي انتباه معظم الناس. هذه   سورة أخرى يف القرآن، هذه  سورة دون استبعاد  

 لديها كلمة مجيلة جدا وتتدفق إيقاعيا. وبدون دموع عندما نقرأها سورة

تضم  ه السورة من مكية  يف القرآن الكرمي. هذ  55  هي الرقمسورة الرمحن هو  

ابسم هللا الرمحن الرحيم الذي يبني مدى نعمة له، وبركاته رة  ه السو آية. يبدأ هذا  78

إحسان، له العديد من اخلري ومدى نعمة له. وعالوة على ذلك هللا سبحانه وتعاىل  

ذكر شيئا يظهر رمحه وأتسار )نفوذ( أن ينقل هللا إىل عبيده يف شكل صاحل الدين  

ين حيصلون على صاحل أن يكون والعامل واآلخرة، وبعد أن يذكر هللا البشر واجلن الذ

اَبنِ   .3ممتنا له بكلماته، "فَِبَأيِ  آاَلء رَبِ ُكَما ُتَكذِ 

يف القرآن الكرمي، وبعد ذلك    السورةلدراسة واحدة من    ان الباحث مهتممن هناك  

. من بني فروع قواعد اللغة العربية، البالغه هو دراسة السورة الرمحناخرتت لدراسة وصل يف  

قواعد اللغة حيث ميكن أن يفهم التعبريات املنقولة من قبل املستمع. مثل جتميع أو دمج  

 . الكلمات يف اجلمل املعروفة ابسم وصل

 
 13سورة الرحمن اآلية  3
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 وصل لدى التشريك يف االعراب # وقصد رفع البس يف اجلواب 

 4ويف اتفاق مع االتصل # يف عقل اويف وهم او خيال 

 تعلم اللغة العربية. وينقسم العلم  هي واحدة من العلوم املدروسة يف  ةبالغال 

بالغه اىل ثالث ركائز، وهي بديع، املعاين و اباين. يف علم املعاين هناك نقاش حول  ال

ل حبيث يف نتكلم ميكن أن نفهم املستمعني. يف هذه املناسبة، صو   وجبعليناوصل.كيتا  

وىف .  نالسورة الرمحوسوف أعطي حملة عامة عن واحدة من مناقشة واشل وخاصة يف  

ابلطبع هذا االقرتاح البحثي لن نتحدث عن متديدها، ولكن حيتوي فقط  خلفيةالبحث  

على نظرة عامة فيما يتعلق وصل وأماكنها يف املناقشة. أطروحة اجلامعة هي أطروحة  

الرسالة مع مقدمة    ثعلمية مكتوبة من قبل أعضاء هيئة التدريس. لذلك، بدأ الباح

  .5لتسهيل فهم البحث

"الوصل  ولدلك إختار البا حث ان يبحث البحث ىف علم البال غة اب املوضوع   

 ىف سورة الرمحن" 

 
 82-79(6—2)القهر:دارالهكمه,,مبادئ البالغة نظم جوهرالمكنونمحمد صالح الدين صفوان 4

5 https://ahlibahasaarab.blogspot.co.id/2015/03/makalah-balagoh-bab-washol.html 
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 أسئلة البحثب. 
 أما أسئلة البحث اليت حياول الباحث اإلجابة عليها فهي:  

 أين مواضع الوصل يف سورة الرمحن ؟  .1

 ما أسرار الوصل يف سورة الرمحن ؟  .2

  

 هداف البحث أ ج.
 

   أسئلة البحث السابقة وجد الباحث األهداف اليت يريد وصوهلا فيما يلي:نظرا إىل 

 . الوصل يف سورة الرمحن املوضعملعرفة  .1

 . سرار الوصل يف سورة الرمحنأهدف أملعرفة   .2

 

 فوائد البحث .د

أن    الباحث  البحث "  كونظن   الرمحن  هذا  يعطى   "الوصل يف سورة  يستطيع أن 

 املنفعة اآلتية:

 الفوائد النظرية  .1

 ".سورة الرمحن"الوصل يف لتأكيد الفهم عن علم البالغة خاصة ىف علم كالم   .أ  



5 

الكرمي  الوصل يف  أن العناصر   القرآن  هو  موضوع مهم جد من حيث 

مما ان يعىن ان درسته تؤدى إىل اكتساف ومعرفةما فيها من الفن    بالغهال

 واألدب واجلمال. 

   . الوصل يف سورة الرمحنلزايدة املعرفة عن علم البالغة خاصة ىف علم كالم   .ب

 الفوائد التطبقية .2
 

 للباحث .أ  

 يستطع البحث علم الوصل ىف دراسة البالغه 

 للقارئ و الطالب .ب

 املرجع عن دراسة الوصل  ىف علم البالغة  لزايدة

 الفهم علم البالغة خلصائص دراسة الوصل يف السورة الرمحن لزايدة

 للجامعة .ت

 املرجع املكتبة االسالمية ىف جامعة سوَّنن غريي.  لزايدة
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 ه. حتديد البحث
مما يزيد  "وعرفنا  رمجنيف سورة ال  وصلكما يف موضوع هذا البحث "حتليل ال 

الكيفية كان تكوَّن  بعدوجوداملصحح اجملوزالعطف، احتاداجلملتني فىي  الوصل حسنا 

فقط يف هذا البحث  وصل  وانواعه وحبث الباحث عن ال  6.امستني أو شرطيتني أوظرفيتني

البحث    وصلوعرفنا أن ال  الباحث يف هذا  الكرمي كثرية جدا، ولكن أراد  القرآن  يف 

 . ألول مرة وصلمن هذه السورة عرف الباحث عن ال  ألن   رمحنتثقيال يف السورة ال

 

 الدراسة السابقة    و.
البحث   من  هي  السابقة  الدراسة  الباحث  وجد   أمبيل سونن  جامعةقد 

 حتت املوضوعم  2014حممد إرسان:  كتبه على    الذي  سورااباي احلكومية اإلسالمية

حتت   ). بالغية دراسة( يوسف سورة يف والفصل  الوصل استخدام سر واملشكلة 

الدراسة يف هذه األطروحة هي وصف وصل وفصل يف سورة يوسف وفقا للشكل، مث  

مت استخدام هذا البحث   .لتحليل وشرح السبب يف استخدام وصل وفصل يف الرسالة

التفسري   من خالل جعل  البالغة  علم  دراسة  النوعي يف  الوصفي  املنهج  ابستخدام 

 

م ص   1993لبنان: دار الكتب العلمية،-البالغة )البيان واملعاين والبديع(، بريوت  علومامحد مصطفى املراغي،   6 
319 
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وسيلة متوسطة هتدف إىل التعبري عن الغرض واملعىن من معىن اآلايت الواردة يف رسالة  

  وصل يوسف حىت نستطيع أن يعرف على وجه اليقني ما إذا كانت اآلية حتتوي على 

وينقسم  ليست هي نفسها مرة واحدة هناك عناصر على حد سواءأو فصل أو حىت 

 إىل ثالثة، وهي: وصلشكل 

 

 أ( عندما يكون كالمها له عالقة احلكم األعرب، 

 ب( عندما بني اجلملتني هلا أوجه التشابه يف شكل خبار و إنسيا،

أو أن يكون الفرق أنه عندما يف فصل سوف مما تسبب يف اختالفات     )ج

 الغرض من اجلملة يف معىن و 

 :أوجه التشابه واالختالف بني دراسيت والسابق من بني آخرين

عن   تبحث  الكرمي،   وصل وابملثل  القرآن  الوصفية    يف  الطرق  من  يستخدم كل 

 .واملكتبات 

، الدراسة السابقة وصل  خيتلف عن خطاب القرآن الذي هو يف طريق مراجعة واشل

 .سورة الرمحناليوسف بينما الدراسة اليت أحبث عنها يف سورة حبثا عن 
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 منهج البحثح.
 

 . نوع البحث1

إن  منهجية البحث هي طريقة العلمية للحصول على بياَّنت لغرض فائذة 

إن  هذه الدراسة هي دراسة كيفية ابلطريقة الوصفية واملكتبية. ألن الكيفية   7معي نة. 

حيتاج إىل تصميم فروض البحث وال يستعمل الباحث هي منهج البحث الذى ال 

 .الرقم ىف التفسري عن اإلنتاج

 طريقة مجع البياَّنت.2
ويستخدم  البياَّنت اليت سوف حيللها الباحث هي الوصل يف سورة الرمحن

الباحث دراسة مكتبية. وهي طريقة التفكري العلمى الذي يستنبط نتائج البحث  من  

طريقة   و  بصفة  الكتاب.  املتغرية  او  األحوال  او  البياَّنت  عن  تبحث  هي  الواثئق 

مجع  طريقة  اداوت  فأم ا  ذلك.  وغري  واجلريدة  واجمللة  والكتاب  والنسخة  امللحوظة 

 :البياَّنت اليت استخدمها الباحث، فهي

 
7 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, (Bandung 

: Alfabeta, 2009)p.3 
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 طريقة مالحظة .3
طريقة مالحظة مبعىن مالحظة و مذاكرة بنظام على مبظاهرة َواِضحٍة ىف  

البحث، وتقام هذه الطريقة مالحظة او بغري مالحظة. واملراد هبذه الطريقة موضوع  

 لنيل البياَّنت عن تنفيذ طريقة التدريب ىف تعليم اللغة العربية. 

املناهج   "حتليل الوصل يف سورة الرمحن"  ستخدم الباحث يف هذا البحثا

الوصفية من الكلمة  اجتها على البياَّنت     ( Descriptive Qualitatif)  الكيفي  

املكتوبة من لسان الشخص املبحوث. وكما يف البحث لنور املشفعة أن  

البياَّنت   ينتج  الذ ي  اإلجراء  وهو  الكيفي  البحث  عن  عر ف  مولوينح 

اوصاف األفراد او احلوادث او األسباب   الوصفية املتصو رة او املقو لة عن

حث ال ذي حيتصل بياَّنت من اجملتمع املعني. فأم ا البحث الكيفي  هو الب

وال  العلمي ة  وظاهرة  الصورة  الكالمية،  او  املكتوبة  وهي كلمة  الوصفي ة 

  8يستعمل البحث رقما وال حسبا

يستخدم الباحث طريقة املالحظة جلمع البياَّنت من كتاب البالغة 

 هي جوهر املكنون و دروس البالغة و غري ذلك.

 
 ر املشفعة، جامعة احلكومية موالَّن مالك إبراهيم اإلسالمية مباالنج.تؤخذ من البحث "اإلستفهام يف اإلجنليزية واإلندونيسية"، لنو  8
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 طريقة الواثئقية.4
مذاكرة  منها  تكون  للمغريات  البياَّنت  الواثئقية هي جتمع عن  طريقة 

جلمع  الواثئقية  طريقة  الباحث  يستخدم  ذلك.  وغري  وجرائد  وكتب  ونسخة 

 ، الذى يتعلق هبذا البحث.ترمجة القرآنالبياَّنت من 

 

 طريقة حتليل البياَّنت .5
املشكالت  طريقة حتليل البياَّنت يف هذ البحث وهي حتليل املسائل وحل  

 املتعلقة هبذا البحث، وخطواهتا كما يف اآلتية:

 من األول حىت األخر قراءة عميقية.  سورة الرمحنقراءة  .أ

 بعد القراءة كتب الباحث البياَّنت املقصودة يف الد فرت. .ب 

 .  الوصل يف سورة الرمحن الباحث حتلل .ت 

   .الوصل يف سورة الرمحنيلخص البحث  .ث 
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 مصادر البياَّنت.6
موالينج أن  مصادر البياَّنت األساسية يف التعبري الكيفي  هو األقوال  رأى  

تنقسم   موالينج  ذلك.  وغري  اإلستقراء  مثل  زايدات  بياَّنت  هو  واآلخر  واألفعال 

 .9مصادر البياَّنت على قسمني، مها مصدر األساسية ومصادر الثانوية

أصل   أتليف  من  احملصولة  املصادر  هي  األساسية  مصادر  كتبه  اما 

، واملصادر األساسية اليت يستحدمها 10املؤلف اجملرب املكتشف القائم به نفسه 

 الباحث يف هذ البحث هي القرآن الكرمي وكتاب علوم البالغة. 

املؤلفون  مما كتبه  احملصولة  املصادر  هي  الثانوية  مصادر  أم ا 

واحملتصرات   واملراقبات  التكشفي ة  الت قارير  من  وامللحصات  واملكتشفون 

واإلنتقادات واملتاابت ماال ينظره الباحث مباشرة وال يقوم به. واملصادر الثانوية  

البالغة  الدروس،  مجيع  املراغي،  تفسري   : هي  الباحث  يستخدمها  اليت 

 .الواضحة، و جوهر البالغة

 

 
 6، ص : املرجع السابقموالنج،  9

 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta) مترجم من10
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 هيكل البحث .د
هذا الباب يتكون على اربعة ابواب ، و كل ابب يتكون على عدة مباحث. و  

 تاىل التفضيل من ذلك : ابل

الباب األول املقدمة : يتكون من خلفية البحث ، أسئلة البحث ، أهداف   .1

منهجية    ، السابقة  الدراسة   ، البحث  حتديد   ، البحث  فوائد   ، البحث 

 البحث ، هيكل البحث. 

، و تعريف الوصل لبالغةالباب الثاىن البحث النظري : يتكون مبفهوم علم ا .2

 أمثاله ، و مميزة سورة الرمحنو انواعه و 

الباب الثالث عروض البياَّنت و حتليلها : يتكون الفصول اليت تبحث هبا  .3

 . يف السورة الرمحن الوصلعن شكل و معىن 

 الباب الرابع اإلختتام : يتكون عن اخلالصة و اإلقرتاحات

 

 

 

 


