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  /Abstraksi البحث جتريد

 
Kisah dalam kehidupan manusia menduduki tempat yang penting, 

khususnya dalam penyampaian pesan moral atau agama. Hal itu karena pesan 
yang dikemas dalam bentuk cerita lebih dapat mengena dan berkesan ketimbang 
disampaikan dengan cara apa adanya. Penyampaian pesan dengan kisah menyaran 
pada dua hal, pertama adalah kisah itu sendiri, dan kedua adalah pesan di balik 
kisah tersebut, dan dalam hal ini kisah bukan pada kisah itu sendiri, tetapi menjadi 
saran penyampaian pesan. Fungsi kisah dalam al-Qur'an pun termasuk dalam 
sarana penyampaian pesan-pesan, nasehat-nasehat ataupun ajaran-ajaran agama, 
sehingga kisah dalam hal ini bukanlah kisah semata-mata yang terbebas dari 
tujuan keagamaan. Oleh karenanya, analisis kesastraan terhadapnya 
memungkinkan untuk dilakukan. 

Berangkat dari paparan di atas, maka penelitian ini mencoba untuk 
mengkaji kisah al-Qur'an yang terdapat dalam surat at-Taubah. Fokus perhatian 
penelitian ini adalah pada peristiwa-peristiwa, tokoh dan penokohan yang 
digambarkan dalam kisah tersebut. Hal ini dikarenakan sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Khalafullah bahwa tokoh adalah unsur cerita dalam al-Qur'an 
pemeran utama kisah di mana semua pembicaraan, peristiwa, pemikiran, dan hal-
hal yang terjadi dalam kisah terjadi dan berputar pada diri tokoh ini. Oleh karena 
itu pertanyaan yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah peristiwa-peristiwa 
apa saja yang terdapat di dalam kisah? Siapa saja tokoh-tokoh yang digambarkan 
dalam kisah dan bagaimana tokoh-tokoh itu dideskripsikan?  

Kerangka teoritik yang digunakan adalah Studi Analisis Peristiwa-pristiwa 
dan Tokoh-tokoh/Penokohan. Pemahaman unsur ini penting untuk kemudian 
memahami makna cerita. Oleh karena fokus penelitian ini adalah tokoh dan 
penokohan, maka teori-teori tentang tokoh dan teknik penokohan akan digunakan 
dalam penelitian. Namun, hal ini tidak serta merta meninggalkan unsur-unsur 
cerita yang lain yang juga penting, yakni tema, latar, serta alur. 

Dengan demikian, maka penelitian ini adalah penelitian pustaka (library 
reseach) dengan menggunakan metode analisis-deskriptif. Objek penelitian ini 
adalah Peristiwa-pristiwa dan Tokoh-tokoh/Penokohan. Adapun data primer 
dalam penelitian ini adalah surat al-Taubah. Sedangkan  data sekundernya adalah 
buku-buku yang terkait dengan penelitian ini, baik buku tafsir dan buku-buku 
yang berkenaan dengan pembahasaan penelitian ini. 
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  الشعار
  
  
  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  

  اَأللبـاَِب ألُِولـِى ِعربةٌ قَصِصِهْم ِفـى كَانَ لَقَـْد
  )١١١ :يوسف سورة(

كُالو قُـصلَْي نعِل بـاَِءأَْن ِمن كسماَ الر تثَبِبِه ن  

كادفُؤ اَءكجـِذِهٰه ِفى و ْو احلَقمِعـظَةٌ و  

  )١٢٠:هـود سورة(  ِمِننيِللمْؤ رىوِذكْ
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  اإلهـداء
  

  :إلـى 
  

 خلق وأفضل تربية أحسن ربياين قد ذينلال الكرمي يبوأ ةالكرمي أمي -
  أظفارى نعومة منذ وطاقتهما جهدمها بذال قد كانت كما
 هـذا  إمتـام  يف سـاعدتىن  قد كانت ميدينا، احملبوبة وجيتز -

 البحث

 أردنا يكيل إسيت دينيت احملبوبة بنيت -

  أدي أخي و إيدي الثنان إخواين -
 الـسلوك  ىف الكاتب ربوا الذين اآلداب كلية معلمي -

 املعرفةو العلم جود إىل
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  والتقدير الشكر كلمة
  

  الرحيم الرمحن اهللا بسم
 إال الإلـه  أن أشهد. نستعني وإياك نعبد إياك. العاملني رب هللا احلمد

 وحبيبـه  ورسـوله  عبده حممدا أن وأشهد الرحيم الرءوف الكرمي، الرب اهللا
 وسالمه اهللا صلوات. قيم دين إىل والداعى مستقيم صراط إىل اهلادى وخليله
 .بعد أما. الصاحلني وسائر كل وآل النبيني سائر وعلى عليه

 الفرصة النفيسة بفضل اهللا على الغاية والتوفيـق         هفإنه يسرىن يف هذ   
 :حىت  إنتهيت ىف كتابة هذا البحث البسيط املتواضع حتت العنوان

   والكافرين يف سورة التوبةقصة التناقض بني املؤمنني"
 )"يف األحداث و األشخاصدراسة حتليلية (

 نيـل  لـشروط  استكماال سية الدرا الواجبات أداء من يكون الذي
   جبامعة وأدا العربية اللغة ةشعب من الآلداب بكلية عاملية درجة

  .وكجاكرتاجب احلكومية مية اإلسال ليجاكا كا سونن
 واإلحتـرام  الشرف ذوى الكرام األساتذ بالسعادة حقيقة مدين إين

 الفرصـة  هـذه  ففي البحث هذا إمتام يف وخاصة أعلم مامل موىنعل الذين
 التقـدير  وعميـق  واإلمتنان الشكر خبالص ليهمإ أوجه أن يل إمسحوا الثمينة
 إىل بالـذكرهنا  وأخـص . اجلزاء أحسن تعاىل اهللا جزاهم قول مع والرحيان
   :املكرمني
 سـونان  جبامعـة  اآلداب بكلية كعميد الدين شهاب الدكتور السيد . ١

 .اكرتاجوكج كااكاليج

ز  



 العربية اللغة قسم املاجستركرئيس خريى نلواا الدكتور الفاضل السيد . ٢
 .وأدا

 تبـذل  قد ىتال املاجستر يوليا نصر اللطيفي   األستاذة الفاضلة السيدة . ٣
 .البحث هذا إلمتام جبهدها وأرشدتين البحث هذا إلشراف جهدها

 .متنوعة وماعل وزودوين هذبوين قد الذين األعزاء ذياألسات . ٤
 منـذ  وأرشـداين  ربياين قد نذيلال احملبوبني الكرمي يبوأ ةالكرمي أمي . ٥

 الدنيا ىف اجلزاء أحسن جيزيهما أن اهللا ووأدع. اليوم حىت صغري

 . األخرة يفو

 خـواين ا نـا، أرد يكيل إسيت دينيت احملبوبة بنيت ،اينميد احملبوبة زوجىت . ٦
 شـفاعة  إسـونط،  أغـوس  وإخـواين  أدي، و إيدي األحباء الثنان

 اثناء يف املساعدة إىل قدموا الذين واخواىن تىااخو وكلّ ايكانوكراها
 .البحث هذا كتابة

. باملـأۤ  يوم الثواب إىل وجيزل خطاى يسدد أن لأأس تعاىل واهللا
 لوجهـه  خالصا عمال جيعل أن منه راجيا رضاه، بنيل آمال إال علمت فما

 وآلـه  حممد سيدنا على اهللا وصلى داملعا يوم تنفعين صاحلة بدعوة الكرمي،
  .كثريا تسليما وسلم وصحبه

  اكرتاجوكج
  الكاتب
  سوردي
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  الباب األول
  مقدمة

  خلفية البحث. أ
  

على وجه   آية١٦٠٠ الذي يبلغ عددها ١إن القصة يف القرآن،
والقرآن كتاب الدعوة . هي عبارة من طريقة القرآن يف تأدية رسالته١التقريب،

. ينية قبل كل شيء، والقصة إحدى وسائله إلبالغ هذه الدعوة وتثبيتهاالد
ولذا خضعت القصة القرآنية يف سردها، ويف طريق عرضها، وإدارة حوادثها 
ملقتضى األغراض الدينية، ولكن هذا كله ال مينع بروز اخلصائص الفنية يف 

ية يف قصة نظرة حتليل"  حممد ادود يف كتابه حتت املوضوع ٢.غرض القصة
يقول أن قصة القرآن بكل نوعها وأسلوا صورة ملنازعة الدائم بني " القرآن

احلسن الذي يبينه األنبياء والفاسد الذي يسوسه الشيطان ليهشم حياة 
   ٣.الناس

  

                                                 
أنظر . قصة من قص يقص قصة، ومعناه القطع، واألخبار اليت تتبع، تتبع اآلثار. ١ Syihabuddin 

qolyubi، Stilistika al-Qur’an: Pengantar orientasi Studi al-Qur’an (Yogyakarta: Titian Ilahi Press، 
١٩٩٧) hlm ٦٥ أما القصة اصطالحا هي العمل األديب الذي يكون نتيجة ختيل القاص حلوادث وقعت من بطل . 
ال وجود له، أو لبطل له وجود ولكن األحداث اليت دارت حوله يف القصة مل تقع، أو وقعت لبطل ولكنها 

ف آخر، أو أضيف إىل نظمت يف القصة على أساس فين بالغي فقدم بعضها وأخر آخر، وذكر بعضها وحذ
الواقع بعض مل يقع، أو بولغ يف تصويره إىل احلد الذي خيرج بالشخصية التارخيي عن أن تكون من احلقائق 

 الفن القصصي يف القرآن الكرميأنظر أمحد حممد خالف اهللا، . العادية واملألوفة وجيعلها من األشخاص اخلياليني
      ١١٩ص ، )١٩٦٥مكتبة األجنلو املصرية، : قاهرة(

٢ . A. Hanafi، Segi-segi Kesusastraan Dalam Kisah-kisah Al-Qur’an (Jakarta: Pustaka 
Al-Husna، ١٩٨٤) hlm ٢٢   

  ١٣٩ص ). ١٩٨٠دار الشروق، : بريوت (التصوير الفين يف القرآنسيد قطب، . ٣

-Mardjoko Idris، “Telaah Tematik Terhadap Kisah para Nabi Dalam Al نقل من. ٤
Qur’an”، dalam  Tsaqâfiyyât، vol ٢، NO ٢، th ٢٠٠١ hlm ٢٠ 



  
فاجلهد ليفسر معىن القرآن قد , وألن القرآن كتاب اهلداية حلياة الناس

وذلك تطور تفسري .  وتطور٤,والسالمكان منذ زمان الرسول صلى اهللا عليه 
وهذا طبعا ألن القرآن هو مرجع , القرآن أنه يتبع بتطور ظاهرة حياة الناس

وطريقة , طريقة حتليلية, وهي. كانت أربعة طرق التفسري املعترب. للمسلمني
 وطريقة حتليلية تعمل بطريقة ٥.وطريقة موضوعية, وطريقة مقارنة, إمجالية

وطريقة إمجالية تعمل . واآلية يف القرآن من أول إىل أخري, ظحتليلية بدقة اللف
وطريقة مقارنة . بطريقة تعبري مقصود اآلية والسورة يف القرآن ملخصا وإمجاال

, بني تفسريين أو أكثر, تعمل ليفهم التفسري على معىن القرآن بطريقة مقارنة
وعية تعمل وطريقة موض. أو مواضع ما يف القرآن, يف اآلية أم يف السورة

بوسيلة مفتاح ما يف القرآن أم , ليفهم رسالة القرآن بطريقة موضوعية
  ٦.مبوضوع األساس يف السورة

, كثري من الطرق واالجتاهات اليت تظهـر اآلن  . وسوى أربعة طرق كما سبق    
اليت متكن كإجابة على غري مستطيع تراث العلم التفسري القادم إلجابة حتدى            

, التفسري األديب , اهات هي تفسري الفلولوجيا واألديب    وهذه أحد االجت  . الزمان
الذي يتقدمه األستاذ يف دراسة القرآن واألدب العريب يف اجلامعـة القـاهرة             

واهتمامه إىل دراسة نص القرآن يبدأ مبهريته يف دراسـة          . أمني اخللي , مبصر
  وهي النقد اخلارجي والنقد, نصوص األدب بطريقة اليت ينشئها

                                                 
١٢ . Muhammad Thabatthab’i, Mengungakap Rahasia Al-Qur’an, terj A. Malik Madany dan 

Hamim Ilyas (Bandung: Mizan, cet VII, ١٩٩٤) hlm ٦٤  

١٣. Chirzin, Al-Qur’an,  hlm ٦  

 ٦-٥ص , نفس المصدر. ١٤

 ٢



  
وهذان الطريقتان الذين يستعمالن كآلة التحليلية يف دراسة  ٧.الداخلي
  .القرآن وتفسريه

, ومنها. حىت ظهرت كثري من الدراسات القرآن بطريقة اللغة واألدب
الذي يكسب أن يبحث قصص , يف رسالة دكتره, أمحد حممد خالف اهللا
ألنه , اليت طبعا يف زمنه يعترب أن يزيل قدس القرآن, القرآن بطريقة األدب

ولكن هي عنصر الذي , يعترب قصص القرآن ليس القصة اليت وقعت كلها
بل , والعربة, واحلكمة, اليت تقصد لتعبري النصيحة, يستعمل ليبىن تلك القصة

والبشري اليت يعربها القرآن , والوعيد, والعربة, وألن النصيحة. الوعيد والبشري
   ٨. تستعمل لتعبريها مفارقةفبالغة اليت, بوسيلة القصة يف املكان املختلفة

إذا ينظر , طبعا ميكن أن يفهم فقط, وقول خالف اهللا كما سبق
ككتاب عظيم بلغة العرب واإلنتاج —كما قد بيانه أمني اخللي—القرآن

, ال ينظر القصة كقصة تارخيية, حىت يبحث قصة بطريقة األدبية. األديب العزيز
 للفكرة والرسالة الذي كما قصة أدبية عاما وهي وسيلة—ولكن القصة

  .وسيلة يف توصيل الرساالت الدينية—سيوصلها الكاتب بكل طريق القصة
القصة من احدى وسائل القرآن الكثرية إىل حتقيق هدفـه األصـيل،            
والقرآن كتاب دعوة قبل كل شىء والقصة إحدى وسائله ال يبلـغ هـذه              

  ١٠.أللباب قال تعاىل كان يف قصصهم عربة ألوىل ا٩.الدعوة وتثبيتها

                                                 
١٥ .Thabathaba’I, hlm   

١٦ .Qur’an Bukan Kitab -Al: Qur’ân-Qashashy Fi Al-Fan Al-Al, ammad Khalafullahhmad MuhA
Sejarah, terj Zuhairi Misrawi dan Anis Maftukhin (Jakarta: Paramadina, ٢٠٠٢), hlm ٣٤ 

 .١١١.  ص:١٩٧٥، القاهرة دار املعارف التصوير الفين يف القرآن سيد قطب، ٩
 .١١١سورة يوسف،  ١٠

 ٣



وإذا أنعمنا النظر أن وصف أبطال املؤمنني واألبطال من غري املـؤمنني            
يف سورة الرباءة هو تصوير الشخصيتني املتناضـدتني يف حيـث أن أبطـال              

وهم ميتثلون ما أمرهم النيب وجيتنبـون  ) Protagonis(املؤمنني هي أبطال إجيابية  
النصـارى واملشركني فكلهم   وأما غريهم من املنافقني واليهود و     . مـا اهم 

ما زالوا خيالفون ما أمرهم النيب وكمثل حني        ) Antagonis(أبطال معانديـة         
أمر النيب املنافقني للحرب فهم يفترون العذار ومنهم جيد بن قيس الذي يعذر             

   ١١.مبخافته على مجالة جواري الروم الفتينة

وسـى وقـصة    ختتلف القصة يف سورة التوبة بسائر القصة من قصة م         
عيسى وغريمها يف السور أن البطل يف قصة موسى يذكر عيانا وليس كذلك             
يف سورة برآءة أن البطل يذكر على حسب مجاعتهم كاملؤمنني واملـشركني            

  . طبعا ال خيلو ذلك من الغرض. واملنافقني

وعلى هذه األساس، فهذا البحث يريد أن يبحث القـصة يف سـورة             
ختالف بني املؤمنني وغري املـؤمنني علـى نظريـة          التوبة الذي يركز إىل اإل    

  .برامجاتية، اليت ينظر إىل القصد أو الرسالة فيها

  

  حتديد البحث. ب
إعتقادا على خلفية البحث فمشكلة يف هذا البحث هـي األخـالق            

أمـا  . الدينية يف قصة اإلختالف بني املؤمنني وغري املؤمنني يف سورة التوبـة           
  :انالسئال يف هذا البحث قسم

                                                 
١١ Hamka, Tafsir al-Azhar, Jakarta: Pustaka Panji Mas, Juz X, ١٩٨٥, hal. ٢٣٤. 
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 ماهي األحداث الواقعة يف سورة التوبة؟ . ١

 ما هي األشخاص املوجودة فيها؟ . ٢

 
  أغراض البحث. ج

  :و غرض البحث هي
 تعريف األحداث الواقعة يف سورة التوبة؟ . ١

 تعريف األشخاص املوجودة فيها؟ . ٢

أما املنفعة من هذا البحث يرجو أن يستطيع النصيحة للقارء أو للمؤمن يف أن              
 سورة التوبة حىت  يؤخذ احلكمة منـها، أي قـصة            يفسر تلك القصص ىف   

  .اإلختالف بني املؤمن وغري املؤمن
  
  التحقيق املكتيب. د

" قصة األنبياء"كثريا ما من الكتب اليت تبحث فيها القصة القرآنية منها 
لعلى " احلسن القصص"لعبد الوهاب النجاري وأبو إسحاق النيسبوري و

آن لسيد قطب وغريمها من بعض الكتب التصوير الفين يف القر"الفكري و
الذي ينطلق منها الكاتب يف البحث وال يوجد هناك كتاب تبحث فيه خاصةً 

وال احد من الطالب يف كلية اآلداب بأخذ البحث عن القصة . قصة املؤمنني
  .أما البحث مثل هذا البحث مل يوجد حىت اآلن. يف سورة التوبة

     
  

 ٥



  اإلطار النظري. هـ
ان الدراسة العملية ,  )universe(ىف نظرى كلي ) Abrams( س عند ابرمي

, االول. األدبية يعطى ان ينظره على اربعة انواع من مجيع احلال العملى
و , الثاىن الدرس من جانب كاتبه, الدرس من جانب اإلنتاج األديب نفسه

الثالث الدرس من اتصال الفكرة والشعور واحلوادث يؤسس العملى 
والرابع الدرس من جانب , كان بالتصال او غري اتصال له تقليدولو, يدرسه

  ١٢.القارئ او القابل
ولوكان نظام الدرس األدىب مجعة يعطى ان يعمله من جانب اربعة 

. جاوزا ىف درس عملى االدب يستخدم الدارس واحد من الطريقة, انواع
. بل هو يعطى ان يدرس عملى االدب من كل جانب او اجلمع من الطريقة

كل , بيانا. مجيعه يضاف مما يراد ان يعرفه او حبث من عملى االدب يدرسه
يسمها , ختصيصا. الطريقة البد سيعرب على اربعة انوع من تلك الوجهة

) ekspresif( اكفرسيف ) objektif(واوجبكتيف ) mimetik(ابرام طارقة مماتيس 
  ).peragmatik(   وبرمجايت

جنحا ىف . ة تؤسسها على القارئىف طريقة درس برمجايت هي طريق
عملى االدب ينجح هو عمل االدب يعرب ان . عملى االدب قدر من قارئه

ولوكان برمجايت يسدل الكاتب والقارئ بل القارئ . يعطى السرور وقيمة
النه طريقة احملدثة وفهم عملى االدب يؤثره وسيعني عمل القارئ . افضل

قدير لغة ,  فهم عملى االدبالن القارئ عني. اىل عملى االدب يقبله
  .القارئ اعني

                                                 
١١ .Zainuddin Fananie, Teaah Sastra (Surakarta: Muhamadiyah University Press, ٢٠٠٠) 

Hal. ١٠٩ 
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يؤسس البيان السابق يستطيع ان يبني ان طريقة برمجايت ىف درس 
ولوكان من جانب , االدب حصل االخريه هو  قدير القارئ يعني كلهم

اللغة او من جانبه االخر كمثل الثقاىف و النفسي وفلسفة و تربية و 
١٣.غريهم

عن ميالد املذهب الربامجايت  ) Theeuw(حتدث علماء النقد وهو تيو 
وبنتيجة القول استطعنا ان نستنبط استنباطا قصريا كما . ىف تأليفه املشهور

  :يلى
فقد شغله النقاد الغرىب بالنظرية , تطورت حياة االدب مند أرسطو

ليعرف على اى حد تصورت الفنون اجلميلة صورة )  Mimetik(احملاكاة 
وقد . ر االجتماعية والسياسية واالقتصاديةورقيم صو, احلياة الواقعية

) Marx( مند مارك ) Marxisme( استولت حماكة حنو االدب ملذهب ماركس 
  .حىت االن

مذهبا عاليا ىف الغرب الذى ) Ekspresif(  صار التعبري ١٩مث ىف القرن 
, وىف خصائصه تربز نفس الشاعر وعاطفة شعره. قد استوىل علم االدب
( كمثل املذهب الرومانطيكى , ا بروزا مقبوالوروح عمله وغريه

Romantisme (الذى قوي ىف ابراز العاطفة واحوال الشاعر النفسية.  
امنا , مالت الغرة والرغبة ىف العمل االدىب نفسه,  تقريبا١٩٢٠وىف سنة 

فيوجب علينا ان نفهمها فهما . هو التركيب اخلالص املستقل بعناصره
ال اخلارجية واالجتماعية وهذا مرسل من نفس منقطعا حنو االحو, داخليا

                                                 
 ١١٤. نفس المصدر ص. ١٢
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فقد تطور هذا املذهب وانتشر ىف . الكاتب وقيل هذا حبركة مستقلة لالدب
  .عدة امكنة بتنوع الوجه والصور
هناك تطور  , ١٩٦٠خصوصا بعد السنة , مث منذ احلرب العاملية الثانية

 هذه ومن اخلصائص ىف. جديد ىف علم االدب حياول على اكمال نقصانه
النظرية اجلديدة هو تغيري ميوهلم من ان االدب تركيب مستقل اىل غرهتم 

حىت بروز القارئ , ورغبتهم ىف ان القارئ له سلطة وقدرة ليتناوله ويستفيده
  ١٤.الن يتناول تناوال نتيجة حنو ذلك االدب

ومن مث عرفنا ان الربامجايت هو مذهب من مذاهب االدب الذى اجائه 
ومن اجلوانب التارخيية كان يولد وجيهر ىف اواخر قرن ). Abrams( ابرميس 
وذلك املذهب مذهب اخري الذى  . ١٩٦٠ وخصوصا بعد السنة ٢٠

  ).Strukturalisme ( وهو التركيىب , يكمل عن نقصان النظرى قبله
قلنا ان الربامجاتى مذهب من مذاهب علم االدب الذى يربز دور 

, اما أئمته هم. ام املستقبل واملستفيدمع كونه مق, القارئ بروزا جاليا
وهم املدرس  ) Riffaterre (ريفاترى ) Michael ( ميجيل  ) Barthes (برتيس 

  ).New York ( لالدب الفرنس بيويرك 
وامنا بالعكس استعمل , ىف الواقع هذا املذهب ال يرد التركيب باخلالص

مثل النظرية الباحث ىف عمله الن خيتلط النظرية بالنظرية االخرى ك
حىت توجد بان القارئ كاشف عن . وقد فعل برتيس حنو ذلك, الربامجاتية

هلذا اعترفنا كل االعتراف ان . التركيب للعمل االدىب بكشف مطلق
والقارئ او الناقد هو صانع املعىن الذى ميتلك بروح , اجلوانب الذهنية قوية

                                                 
-al-Yulia Nasrul Latifi Dalam Skripsi Kishotu Nabiyullah Ayub Alaihi al  نقل من. ١٣

Salam Filqur,an (Dirosah Tahliliyah Pragmatikiyah) hal.٣٣  
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ىف هذا جترى فكرة و. العمل اقوم وابرز من الكاتب او االديب أو املؤلف
وظيفة االشارة , ومها اوال. القارئ ىف املبدأ االساسى جمرى الوظيفتني

بكونه املستفيد , الداخلية املستقلة الىت اجادها القارئ بقدر كميائه وعقوله
وظيفة املواصالت بكون القارئ من اعضاء اتمع , ثانيا. حنو العمل االدىب

هلذا النظرية الربامجاتيكية فمن احلقوق . ةالذى يعيش اثناء البيئة االنساني
بتغيري الفهم ودراسة  , القارئ ىف اعطاء املعىن سببا لعدم وجود املعىن الثابت
  . التحليل الذى يتطور االجيال ىف حملهم من قارئ االدب

  
  منهج البحث. و

هذا البحث هو حبث مكتىب وهدف حبثه هي قصة املؤمنني والكافرين 
 اما مصادر احلقائق يأخذ من حقائق مكتىب مثل الكتب .ىف سورة التوبة

احلقائق . والقانوين وعمل علمي و غريهم يناسب بدراسة هذا البحث
اما احلقائق يستخدم . أساسية هى القصة يف سورة التوبة ىف القرآن الكرمي

حقائق ثانوية هي حقائق او كتب يتمم عليها ويعضد احلقائق األساسية من 
  .السابقة

  
طوات اليت تستعمل يف هذا البحث هو االول مجع احلقائق هو جيمع اخل

احلقائق االساسية واحلقائق الثانوية والثاىن هى عملية احلقائق باستحدام 
  .الربامجايت هى حتلل القصة يف سورة التوبة ىف القرآن الكرمي بنظرية برمجاتية

  

 ٩



  نظام البحث. ز
أما البـاب   . ب الفصول إن هذا البحث يتكون من األبواب، وكل البا       

األول مقدمة فيها خلفية البحث، وحتديـد البحـث، وأغـراض البحـث،            
  .والتحقيق املكتيب، واإلطار النظري، ومنهج البحث

  .أما الباب الثاين فيه حملة عن القصة يف القرآن، وعناصرها، وأغراضها
ـ           . ةأما الباب الثالث فيه قصة قوم املؤمنني وغري املؤمنني يف سورة التوب

  .وهذا حبث يف شخصية املؤمنني وغري املؤمنني
والباب الرابع هو التحليل عن الرسالة يف األخالق الدينيـة يف تلـك             

  .القصة
  .اب اخلامس هو اإلختتامبواآلخر، ال

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 ١٠



  الباب اخلامس
  اإلختتام

   اخلالصة -
  :قد انتهى هذا البحث الوجيز فيحسن يب أن أختتم باخلالصة، وهي

 حتتوى على قصة غزوة حنني وإحاطة ورة التوبةاألحداث الواقعة يف س. ١
. الطائف وغزوة التبوك وقيام اساس الدولة اإلسالمية يف جزيرة العرب

ويربز فيها عنصر األشخاص وخيتفى ما عداه من بقية العناصر ألا لبث 
  . القوة اخللقية يف قلب النيب وقلوب املؤمنني

  : يف سورة التوبة األشخاص املوجودة. ٢
  :ة البطل يف الروايةشخصي  - أ

رسول واملؤمنون كالمها من بطل الرواية وشخصيتهما مطيعة يف امتثال 
  .ما أمر اهللا

 : األبطال املخاصم وشخصية متكابرة متفاخرة وجبارةشخصية - ب
  .شخصية املنافقني، شخصية املشركني، شخصية اليهود والنصارى
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