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 الباب األول
 المقدمة

 بواعث البحث .أ 

إختذ النيب صلى اهلل عليو كسلم كتابا للوحي فيهم اخللفاء األربعة ك معاكية ك زيد بن 

ثابت ك أيب بن كعب ك خالد بن الوليد ك ثابت بن قيس، كىناؾ من تكلم يف التفسَت من الصحابة 

غَت ىؤالء كأنس بن مالك، كأيب ىريرة، عبد اهلل بن عمر، جابر بن عبد اهلل، كعبد اهلل بن عمرك بن 

العاص، كعائشة، كغَت أف ما نقل عنهم يف التفسَت قليل جدا، مل يكن ذلم من الشهرة بالقوؿ يف 

 .القرآف ما كاف للعشرة ادلذكورين أكال، كما أف العشرة الذين اشتهركا بالتفسَت، تفاكتوا قلة ككثرة

يتنافسوف يف . كأما الصحابة رضواف اهلل عليهم فقد كاف كتاب اهلل يف زلل األكؿ من عنايتهم

استظهار ك حفظو، ك يتسابقوف إىل مدارستو ك تفهمو، ك يتفاضلوف فيما بينهم على مقدار ما 

القرآف، كلكن فيما تيسر ذلم  مث الصحابة رضواف اهلل عليهم فقد كاف منهم من يكتبوف. حيفظوف منو

من قرطاس أك كتف أك عظم أك حنو ذلك، بادلقدار الذم يبلغ الواحد عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

 .كسلم

مل يدكف علم التفسَت يف كتب اجلامعة جتمع سور القرآف الكرًن كلها إال يف عصر الدكلة 

ككاف التفسَت عبارة عن نقل ركايات عن النيب صلى اهلل عليو كسلم ك أصحابو تبُت ادلراد . العباسية

من آياتو، كأكؿ الطبقة من ادلفسرين أدركت الدكلة العبايسة  أك نشأت يف صدرىا طبقة سفياف بن 

 .عيينة ك ككيع ابن اجلراح ك شعبة بن احلجاج ك إسحاؽ بن راىويو ك مقاتل بن سليماف ك الفراء

                                                           
  .59، ص 1، ج( ـ2005/ ىػ 1426دار احلديث، :القاىرة)  التفسَت كادلفسركفزلمد حسُت الذىيب، 
 .304، الطبعة الثالثة، ص (ت.د:  مدينةمناىل العرفاف يف علـو القرآف،الزرقاين،  العظيم عبد  زلمد 
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كمن أشهر التفاسَت اليت ركيت يف طريقتهم تفسَت ابن عباس، كقد ركل من طرؽ سلتلفة 

مث جاءت . صحة ك ضعفا، ك طبع ببعض طرقو الضعيفة يف مصر، فهو بذلك أقدـ تفسَت نعرفو

بعد ىذه الطبقة طبقة أىب جعفر زلمد ابن جرير الطربل ك تفسَته أكؿ كتاب عظيم صحيح كضع 

يف التفسَت على مذىب السلف، ك تابعو يف ذلك الثعليب ك تلميذه الواحدل كمنهم استمد كل ذل 

مث نشأت طائفة أدخلت يف التفسَت بعض مباحث العلـو األخرل كالنحو، ك الفقو، . تفسَت بعدىم

 .ك األصوؿ، ك الكالـ، ك البالغة، ك القصص

البالغة ىي تأدية ادلعٌت اجلليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة، ذلا يف النفس أثر حالب، 

 فسميت بالغة ألهنا. مع مالءمة كل كالـ للموطن الذم يقاؿ فيو، كاألشخاص الذين خياطبوف

فنوف البياف كىي كما  .تنهى ادلعٌت إىل قلب السامع فيفهمو كمسيت البلغة بلغة ألنك تتبلغ هبا

ىو بياف أف شيئا أك أشياء  فأما التشبيو .التشبيو، كاجملاز، كالكناية: عرفتها كتب البالغة ادلتأخرة 

 ما أريد بو غَت ادلعٌت ىو فأما اجملاز .شاركت غَتىا يف صفة أك أكثر، بأداة ىي حنوىا ملحوظة

  .ادلوضع لو يف أصل اللغة، كىو مأخوذ من جاز من ىذه ادلوضع إىل ىذه ادلضع، إذا ختطاه إليو

  .أما الكناية ىي لفظ أطلق ك أريد بو الـز معناه مع جواز إرادة ادلعٌت األصلي غالبا

                                                           
  .233-232ص ، 18الطبعة ، (ـ1916/ىػ1325دار ادلعارؼ، : القاىرة ) ،الوسيط يف تاريخ األدب، ك مصطفى عناين أمحد اإلسكندل 

 .31، ص12، الطبعة ( ـ1960/  ىػ1379دار الفكر، : سورابايا)جواىر البالغة يف ادلعاىن البياف البديع  أمحد اذلامشي، 
 .6، الطبعة األكىل، ص ( ـ1975/ ىػ 1395دار البحوث العلمية، : بَتكت )، البديع-فنوف البالغيةالبياف أمحد مطلوب،  
حَحةُة ، علي اجلاـر ك مصطفى أمُت   .20، ص 15، الطبعة (ـ،1961/ىػ 1381 دار الفكر،: سورابايا) البالغةُة الواضِض
  .84، ص 1، ج(ت.القاىرة، دار هنضو، د)، ادلثل السائر يف أدب الكاتب الشاعر لضياء الُت بن األثَتأمحد احلويف ك بدكم طبانو،  
  .122، الطبعة الثانية، ص (ـ1995/ىػ 1416ـ، .د)، تيسَت البالغةأمحد قالش،  
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ذكرت قصة موسى عليو السالـ مع فرعوف يف كثَت من سور القرآف الكرًن بوجوه عديدة 

ك أساليب متنوعة، كما ذكرت قصة بٍت إسرائيل مع موسى موّضحة، مفصلة، مبينة على أمجل 

 .بياف، ك أكضح تفصيل، ك خاصة يف سوريت األعراؼ ك القصص

ك قصة موسى عليو السالـ مع فرعوف ليست قصة فرد مع مَحلِضك ك ليست قصة نيب 

الكرًن مع جبار عظيم، ك إمنا ىي قصة تتكرر يف كل زماف ك مكاف، ك تربز يف كل كقت ك حُت، 

تصور الصراع بُت احلق ك الباطل، ك تصور ادلعركة الضارية بُت . ك ىي تصور حقيقة كاقعة أليمة

تلك ادلعركة اليت قامت بُت أكلياء اهلل ك أعداء اهلل، ميذ فجر ىذا . جند الرمحن، ك جند الشيطاف

 .الوجود، ك منذ أف ظهر على مسرح احلياة الدعاة ك ادلصلحوف، ك األنبياء ك ادلرسوف

مها ففإف يب،  34-29 ك القصص آية 14-7النمل آية يف سوريت  يف قصة موسىك 

إف الذم أكردتو من سورة النمل ىو ،  يف التعبَت بينهما كالتسويةتشاهبا كبَتا ك يتبُت سر االختالؼ

كأما ما ذكرتو من سورة القصص، فهو جزء يسَت من . كل ما كرد من قصة موسى يف السورة

القصة، فقد كردت القصة مفصلة ابتداء من قبل أف يأيت موسى إىل الدنيا إىل كالدتو، كإلقائو يف 

اليم كالتقاتو من آؿ فرعوف، كإرضاعو كنشأتو كقتلو ادلصرم كىربو من مصر إىل مدين، كزكاجو 

كعودتو بعد عشر سنُت كإبالغو بالرسالة من اهلل رب العادلُت، كتأييده باآليات، كدعوتو فرعوف إىل 

فالقصة يف . عبادة اهلل إىل غرؽ فرعوف يف اليم، كذلك من اآليات الثانية إىل اآلية الثالثة كاألربعوف

                                                           
 .165،  الطبقة الثانية، ص (ـ1980/ىػ 1400ـ، .د)، النبوة ك األنبياءزلمد على الصابوين،  
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كىذا األمر ظاىر يف صياغ . سورة القصص، إذف مفصلة مطولة، كيف سورة النمل موجزة رلملة

 .القصتُت، كاختيار التعبَت لكل منها

أليس ىناؾ نتائج . فإذا كانت قصة موسى يف القرآف استوت مكانة رفيعة يف اللوف البياين

كثَتة نستطيع أف نتناكذلا، فإذا كاف ذلك فعند ىذا البحث أريد أف أدرس ىذه القصة كما يتعلق 

 :ك أما كاف فيو كثَتا البحث الذم يبحث عن الذم يتعلق هبذه القصة كأصدرت موضوعا . هبا

 .دراسة مقارنة عن اللوف البياين عن قصة موسى عليو السالـ يف سوريت النمل ك القصص

 

 تحديد البحث .ب 

عن )دراسة ادلقارنة عن اللوف البياين لتسهيل ىذا البحث حدكد الكاتب ادلسئلة الرئسية 

 :ك ىذه ادلسئلة فيما يأيت. (قصة موسى يف  سوريت النمل كالقصص

  من سورة النمل؟14-7كيف اللوف البياين عن قصة موسى يف اآلية  .1

  من سورة القصص ؟34-29كيف اللوف البياين عن قصة موسى يف اآلية  .2

 

 

 تحديد الموضوع .ج 

: كلفهم ىذا ادلوضوع ينبغي للكاتب أف يوضح التحديد اإلجرائ كما يلي

                                                           
 92. ، الطبعة الثالثة، ص(ـ2003/ىػ1432دار العمار : عماف)  دلسات بيانية يف نصوص من التنزيلفاضل صاحل السامرائي، 
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الدراسة ادلقارنة اليت تقارف اآلية مع اآلية اليت تتحدث عن نفس ادلشكلة، كتسليط الضوء  .1

على اآلية مع احلديث مع جوانب االختالؼ أك تفسَت القرآف من خالؿ مقارنة رأم تعليق 

اخلرباء على بعض آيات من القرآف الكرًن، كمن مث النظر يف تفسَت عدد من ادلًتمجُت من 

 البحث عن اآليات من القرآف على شلاثلة أك نفس كما .خالؿ الكتب كتفسَتىا

قصة موسى يف سوريت النمل كالقصص عن اللوف كبادلقصود ىنا ىو  اآليات األخرل

 .البياين

 حىت يفضى السامع – اللوف البياين ىو كشف بياف ادلعٌت، كىتك احلجب، دكف الضمَت  .2

كمن أم جنس كاف ذلك . إىل حقيقتو، كيهجم على زلصولو، كائنا ما كاف ذلك البياف

 ألف مدار األمر ك الغاية اليت جيرل إليها القائل ك السامع، إمنا ىو الفهم –الدليل 

 .فبأم شيء بلغت األفهاـ، ك أكضحت عن ادلعٌت فذلك ىو البياف. كاألفهاـ

يف : من القص ، فعل القاصِض إذا قصَّ القِضصَحصَح ، كالقصة معركفة كيقاؿ : " القصة لغة  .3

 أف التعريف االصطالحي للقصص يعٍت أحاديث. ، يعٍت اجلملة من الكالـ رأسو قصة

كلكنها يف الَحقُةْرآف الكَحرِضًن دالة على التاريخ . األخبار ادلاضية ، أك غَت ادلرتبطة بزمن زلدد 

 .ادلاضي حصران 

 

                                                           
  .( ـ1988/  ىػ1408احلضارة العلمية، : القاىرة)، البداية يف التفسَت ادلوضوعيعبد احلي الفرماكم،  
: سورابايا)، Memahami Al-Qur’an Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarinزلمد رضواف ناصر،  

 23، الطبعة األكىل، ص (2003إندرا ماديا، 

 .234 ص ،جواىر البالغة يف ادلعاىن البياف البديع، ادلرجع السابقأمحد اذلامشي،  

  3651، ص 5، ج (ىػ1119دار ادلعارؼ، : القاىرة)، لساف العربابن منظور  
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 أهداف البحث و أهميته .د 

 أىداؼ البحث . أ

 :مبوفقة حدكد البحث ادلذكور، فلهذا البحث العلمي لو ىدؼ يعٌت

 . معرفة عن قصة موسى عليو السالـ يف القرآف .1

 يف 34-29 ك القصص آية 14-7معرفة اإلختالؼ كاإلتفاؽ بُت سوريت النمل آية  .2

 .لوف البياين

 أمهية البحث .ب

 :كىذا البحث لو أمهية ك فوائدة، كما تلى

 عن ادلنهج اللغول يف التفسَت ك  ك زمالء الطالبينزيادة معلومات الباحث: أكال

. باخلصوص لوف البياين من ناحية البالغة

 .كونو مرجعا دلن يريد أف يبحثو متعمقا عن ىذا ادلوضوع من كجو آخر: ثانيا

 اجلامعة أنتسارم احلكومية بنجرماسُتليكوف تربعة اخلزائن مكتبة : ثالثا

 

 

 الدراسات السابقة .ه 

إف التحقيق ادلكتيب مهم لكل الباحث قبل القياـ بالتحليل عن موضوع البحث الذم 

ك كذلك البحوث العلمية اليت تتعلق بادلوضوع الذم سيقاـ . سيقاـ بو التحليل إما كاف زللال أحد

 .بو التحليل
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ك كما عرؼ الباحث بعض النظرة إىل قائمة الرسالة لطالب جامعة أنتاسارم اإلسالمية 

مل جيد أحدا من الطالب يبحث عن ىذا البحث، لكن . احلكومية ك كتب العلمية اليت تدكر حولنا

يف الكتاب دلسات بيانية يف نصوص من التنزيل لدكتور فاضل صاحل : كجد البحث العلمي مبوضوع

 .السامرائي، كغَت ذلك

 دراسة ادلقارنة عن اللوف البياين عن إذا ىناؾ مل يوجد البحث كما سيبحث الذم يبحث

 .قصة موسى يف سوريت النمل كالقصص

 

 مناهج البحث .و 

 نوع البحث .1

 (library Research)حقيقة ىذا البحث العلمي إستخدمها الباحث بالبحث ادلكتيب 

 . يعٍت مجع البيانات من الكتب ادلتنوعة ذات العالقة بالبحث

 البيانات و المصادر .2

 البيانات (1

 : كالبيانات يف البحث تنقسم إىل قسمُت

، ك كتب التفسَت ك كتب القرآف الكرًنيعٍت مصادر ىي : البيانات األساسية .أ 

 . البالغة

 يعٍت البيانات اليت تتعلق بالتصور العامة يف ىذا البحث ك :البيانات الثانوية .ب 

 .غَتىا من الكتب التفسَت ك كتب البالغة ك ادلعاجم ك غَتىا
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 المصادر (2

ىي الكتب ادلتنوعة ادلتعلقة ادلسألة . ىذا البحث تعتمد الكتب اليت تتعلق هبذا البحث

ألىب حياف األندلسى، ك كتفسَت البحر احمليط ادلبحوث ك ىي كتب اليت تتكلم عن مادة البحث 

دلصطفى أمُت، ك  البالغة الواضحة  لفاضل صاحل السامرائي، كدلسات بيانية يف نصوص من التنزيل

 فنوف بالغية البياف كالبديع لسيد ادلرحـو أمحد اذلامشى، ك جواىر البالغة يف ادلعاىن البياف البديع

لدكتور أمحد مطلوب كغَتىا من الكتب ك الرسائل العلمية اإلجتماعية ك ادلواقع اإللكًتكنية  ذات 

 .العالقة هبذا البحث

  

 طريقة جمع البيانات و تحليلها .ز 

ك الطريقة اليت سلكها الكاتب جلمع البيانات، ىي مجع اآلية ادلتعلقة بالبحث مجع 

مقارنة عن الكتب البالغة باللوف البياين ذات العالقة بقصة موسى يف سوريت النمل ك القصص، مث 

حىت قصة موسى يف سوريت النمل كالقصص عن اللوف البياين، اآليات القرآف ىي التحرير، ىو 

تكوف نتيجة فهم ىذا البحث، لتحليلها استخدـ الكاتب ليكوف ىذا البحث حبثا موجها ك مرتبا 

 :البد للكاتب أف توضح اخلطوتُت اآلتية

 .مجع البيانات ذات العالقة باللوف البياين يف سوريت النمل كالقصص .1

 ادلقارنة  عن اللوف البياين عن قصة موسى بُت سورتُت .2

 .استنباط الكاتب البحث باللوف البياين بُت سوريت النمل ك القصص .3
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 ترتيب البحث .ح 

 :ىذا البحث العلمي كتب على أربعة أبواب فيما يلى

ادلقدمة اليت حتتول على بواعث البحث، كحدكد البحث، كحتديد ادلوضوع، كأىداؼ : الباب األكؿ

البحث كأمهيتو، كالدراسات السابقة، كطريقة مجيع البيانات ك حتليليها، كمناىج 

 .البحث كترتيب البحث

 .ك الكناية. ك اجملاز. مفهـو البياين يف علم البالغة من حُت التشبيو: الباب الثاين

اللوف البياين عن قصة موسى يف سوريت النمل كالقصص كادلقارنة بينهما حُت يف : الباب الثالث

مث ادلقارنة عن اللوف البياين . 34-29 كالقصص األية 14-7سوريت النمل األية 

 .عن قصة موسى بُت سورتُت

 .م اإلختتاـ ك تتكوف من اخلالصة ك التوصياتق: الباب الرابع 


