
  ّولألا الباب

  مقدمة

 البحث خلفية  أ 

 دليل م ص اهللا رسول معجزات ،اهللا كالم هو الكرمي نأالقر نّ أ عرفنا     

 هرؤونيق الّناس ولكن .خصائص له القرأن نّ أ  شكّ  وال .الّدنيا ىف للّناس

 يعرفون ال هم بل معلومتهم على ناقص فيه سالةالرّ  ملئ .فقط معناه ونويفهم

  .القرأن ىف تتضّمن اّلىت سرارألا

 كالم احيةن من يعىن يعرفوا مل اّلذين مجاىل أسلوب الكرمي نأالقر ىف    

 لتفاتإ يسّمى  قبله ضمري ىلإ رجوع ضمري غالبا .ضمري على حيتوى اّلذى اهللا

 كلمةو  الّتصميم هذا .خرىاأل ضمري إىل ضمري  إنتقال نأالقر خصائص من نّ أل

  .مرهبأ يعمل مثّ  هاوتفسري  اتيألا يأّمل و يفكر للّناس اهللا

 ىف اإللتفات نّ أ يدلّ  بديع و بيان و معاىن حيتوى نأ البالغة علم ىف  

 وأ واجلملة الّلفظ تركيب و احلروف عقود أيبد ،واتصألا مجاىل ولدت نأالقر

 نأالقر ىف اإللتفات سلوبأ وحيث معّينة غراضألاو  املعىن اجلماىل حيمل الكلمة

 صىبألا ىبأ بنإ 1.ليواجه الّناس الّلغة كفاءة عيستط مل ةاملرتف ةالقمي يبلغ

 وبديع تقانإلا و نأالقر علوم ىف الربهان يعىن كتب ثالثة ىف وسيوطى والّزركشى

 من الّنفوس ناحية ىف البالغى قمية يعىن نأالقر ىف لتفاتإلا مثال يعّرب  نأالقر

   2.نأالقر معجزات يدلّ  املستقيم ونظام جبّيد الّلغوى سلوبألا صياغ

 و الّضمري عدد و الّضمري لتفاتإ مثل نأالقر ىف لتفاتإلا تفصيل ددع  

 حقيقا. خرىألا من جنسه كثرأ الّضمري لتفاتإ ولكن. وغريه اجلملة نواعأ

 مجاىل. نأالقر وأ العربّية الّلغة الكتابة الفنون من اجلماىل الفنّ  حدىإ هو لتفاتإ
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 الطّروق من طريقة حدىإ ههذ. نفسه الّسامع وأ القارئ العاطفة من يظهر الفنّ 

 الكالم سياق من الكالم بإنتقال ومتشّبع املالل زالةإ احلواس لتدريب نأالقر

  .الّسامع نتظارإو

 بأسلوب ملئ املّكّية أيات يعىن نأالقر من إلتفات مجيع نّ أ عرفنا  

 واخلوف، يهتزّ  ان ينبت والّنفوس الّسامع على وتأثري قصرية يااأ نّ إل لتفاتإلا

 البقرة سورة مثل املدنّية أيات ايضا لكن. والّرجولّية الّتعظيم معىن على يشعر

 واملرسلني نبياءألا وقصاص وحدّ  ومؤملة عبادة يتعّلق الّشريعة مسألة عن يبحث

 ملئ طويلة، أيات هلا البقرة سورة. يتدبّرون فالأ الّناس لتحذير الّسابقة ّمةألوا

 ىف .وتعليمها لتحليلّية سهلوي الّضمري لتفاتإ خصوص لتفاتإلا سلوبألا

 سلوبأ حدىإ الّضمري إلتفات عن لتبحث الباحثة تسهل أيضا البقرة سورة

 ناحية من تبحثها ىف الفرصة كثرية هلا طويلة يةألا مجلة غالبا. نأالقر ىف اجلماىل

 محلة للّتوضيح وأغرض للكافرين للّتحدى للّتهديد، للّصريح، أغراض يااأ ملئ

   .السبب ىف الّتفكري ىلإ يؤدي و سلوبألا وجه تغيري نّ أل املعىن ىف الّتفكري على

 سلوبألا ومجاىل نأالقر معجزات تتعّلم أن الباحثة تريد احلال هذا ىف   

 عن تحليلّية دراسة" باملوضوع العلمى وتبحث البقرة الّسورة ىف الّضمري لتفاتإ

  "۲۸٦ - ١ يةأ البقرة سورة فى الّضمير إلتفات
 

  

  

  

  

  
 

 المصطلحات تحديد  ب 



 املصطلحات تبّني  نأ للباحثة فينبغى املوضوع عن خيرج ال البحث ليكون

  :يلى كما املوضوع هذا ىف املستعملة

 دراسة .1

 أغراض  الّشيئ يبحث يعىن 3 َحبَثَ  نَاَقَش، مبعىن" َدَرسَ " من مصدر دراسة لفظ

  .العلم أو املسألة والّتفهيم والّتعريف الّتعليم

   ّيةحتليل .2

 ،والعلم خبارألا وليجعل خالصته خذليأ الّشيئ ّملتأ اي 4"ّملتأ" مبعىن هو

 ىف خصائص الّرسالتها ويتعّلم فيه ملئ ليعرف الكرمي نأالقر اوحتليل ّملتأ واملراد

  .٢٨٦-١ لبقرةا سورة ىف لتفاتإلا سلوبأ مجاىل

  الّضمري لتفاتإ  .3

 ،الغيبة طاباخل وأ الّتكّلم من خرىألا الّضمري ىلإ الّضمري حدأ من نتقالإ هو

 عنه امللتفت ىلإ مرألا نفس ىف عائدا ليهإ املنتقل ىف الّضمري ّيكون نأ بشرط

   5.ّولألا الّضمري ليهإ عاد اّلذي الّشيئ نفس على الثّاىن الّضمري يعود نأ مبعىن

  البقرة سورة .4

 مدينة ىف ينزل .يةأ ٢٨٦ هلا الفاحتة سورة بعد الثّاىن سورة هي البقرة سورة 

   6.الكرمي نأالقر ىف الّسور بني يةألا طولأ ،اهلجريّة سنة ّولأ ىف ينزل ايتهأ وبعض

  

   

 لةالمسأ تقرير  ج 

   ؟ ۲۸٦ -١ يةأ لبقرةا سورة الكرمي نأالقر ىف الّضمري لتفاتإ  توجد هل .1
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 ؟ ۲۸٦ -١ يةأ لبقرةا سورة الكرمي نأالقر ىف الّضمري لتفاتإ كيف .2

 البحث أهدف  د 

  :كمايلى البحث هذا غراضفأ الّسابقة باملسألة سبةمنا   

     ٢٨٦- ١ يةأ البقرة سورة ىف الّضمري لتفاتإ كم فةملعر  .1

 ٢٨٦- ١ يةأ البقرة سورة ىف الّضمري لتفاتإ كيف ملعرفة .2

 البحث مناهج  ه 

  :يلى كما البحث طرائق من أنواعا الباحثة تماستخد

 واال البؤرة .1

 ٢٨٦-١ يةأ البقرة سورة ىف الّضمري لتفاتإ عن ليلّيةحت:البؤرة  .أ 

 ٢٨٦- ١ يةأ البقرة سورة ىف الّضمري لتفاتإ كيف:اال  .ب 

  كيف                       

 البيانات مصادر .2

 )286-1 أية البقرة سورة( الكرمي القرأن  أ 

 )286-1 أية البقرة سورة( القرأن التفسري كتب  ب 

 االّول جزء الّتفاسري أيسر حومد، حممود أسعد -

  الّتفاسري صفوة الّصابوىن، على حمّمد -

 اخللويت املصري الّصاوي حمّمد بن أمحد الّشيخ العالمة -

 اجلاللني تفسري على الّصاوي املالكي،حاشية

 ة املساعد كتب  ج 

 البحث طريقة .3

 .  النوعي الوصفي الطريقة هي البحث هلذا املستخدمة الطريقة أماّ  و

  البيانات مجع طريقة .4



 شباكة من ،الكتب من البيانات عمج اخلاصّ  إىل العامّ  بطريقة يعىن

 تذاكر مثّ  وتفاسره الكرمي نأالقر منو  القادم البحث من رجوعو  الّدولية

 يةأ البقرة سورة الكرمي نأالقر ىف الّضمري لتفاتإ ستخداما عن تبحثو 

٢٨٦- ١  

  البيانات حتليل طريقة .5

 نأالقر ياتأ واملقصود املعىن عن شرحا :نأالقر ىف حتليلّية طريقة 

 ىف ترتيبّية مناسب يةبأ يةأ حشر  مفسر ،ناحية كثرأ من

7.ومناسبة الّنزول اسباب شرح ،املصحف
 

 حتليال البيانات فتحليل ،جتميعا البيانات تعمج بعد    

 أن يقتضب مثّ  ختيارإ بيانات يعىن الّتكسونوميا حتليل واستخدم

 تماستخد 8.البؤرة مراقبة اخلصوص تركيب ملعرفة الّتفاصل جيعل

  9:يلي فيما اخلطوات ةالباحث

  البيانات تركيب  أ 

  القسية الّنصوص يف البيانات مجع  ب 

 البيانات ترتدّ   ج 

 البيانات تقسيم  د 

  اخلالصة و تفسري  ه 
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