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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 خلفية البحث . أ
القرآن الكرمي ىو أعظم معجزات النيب حممد صلى اهلل عليو وسلم وفيو العلوم 

. وىذه كلها دليلة على أن يف مل يعرفوىا أو لن يعرفوىا ادلتنوعة اليت عرفها الناس أو
ولو تعاىل يف القرآن إعجازا حيث لن يقدر الناس على أن يأتوا دبثلو كما أشار إليو ق

 القرآن: 
أَْم يَ ُقولُوَن افْ تَ رَاُه ُقْل َفْأُتوا ِبُسورٍَة ِمْثِلِو َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّو ِإْن  " 

 ((ٖٛ( ٓٔيونس ))" )ُكْنُتْم َصاِدِقَُت 

 بلسان عريب.  حممد صلى اهلل عليو وسلم القرآن أنزلو اهلل على النيب
كآلة االتصال بينهم وبُت اآلخرين يف العامل    لغة العربيةال والعرب يستخدمون

ىي الكلمات اّليت يعّّب هبا  كما أهنا مستعملة يف ىيئة األمم ادلتحدة. فاللغة العربية
 ىذه اللغة أكرمها اهلل بقرآنو وأثبتت على أهنا حية.  .ٔالعرب عن أغراضهم

القرآن. وىي وسيلة اللغة العربية وسيلة من الوسائل لفهم مقاصد آيات 
تعلم مقاصد آيات القرآن. فتكون اللغة العربية وسيلة لنقل معلومات  مهمة جدا يف

من القرآن إىل ذىن اإلنسان وإلخفاء أفكاره وسًت جهلو بنور القرآن  ويستطيع هبا 
علومها فهما صحيحا أن يفهم ويفكر ما فيو. والبد علينا أن نفهم اللغة العربية و 

 الم اهلل يف القرآن.لتيسَت فهم ك
 
 
 

                                                             
 .ٚ(، ص. ٕٚٓٓ)دار الفكر:  بّبوت.  ة العربيةاللغجامع الدروس الييٌت،  غصطفى الشيخ ادل ٔ
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 سم الّنحو(ا)وجيمعها  واإلعراب : الصرف، وىيالعربية ثالثة عشر علما غةلل 
 والقوايف والعروض والبديع والبيان )ىو العلم بأصول كتابة الكلمات( وادلعاين والّرسم

 .ٕومنت اللغة واخلطابة وتاريخ األدب واإلنشاء وقرض الشعر
دور مهم لفهم معاين آيات القرآن ىو علم  أحد العلوم العربية الذي لو

اصطالحا ىو أصول وقواعد يعرف هبا كيفية مطابقة الكالم  فعلم ادلعاين ادلعاين.
 .ووقف العرض الذي سيق ل يكون دلقتضى احلال حبيث

 إن لعلم ادلعاين فائدة خاصة دمتازة عن علوم أخرى وىي دلعرفة إعجاز القرآن

يت تشبو النكت وىي اآلثار اللطيفة اليت حيتاج إدراكها إىل أي معرفة األسرار اخلفية ال
من جهة ما خصو اهلل تعاىل يف كالمو كّباعة  ٖشيئ من الفطنة، وحسن التأين

الًتكيب، وجزالة كلماتو، وعذوبة ألفاظو، وسالمتها إىل غَت ذلك من حماسنو الىت 
والوقوف على  ،أقعدت العرب عن مناىضتو، وحارت عقوذلم أمام فصاحتو وبالغتو

أسرار البالغة والفصاحة. وموضوع ىذا العلم ىو اللفظ العريب من حيث إفادة 
ادلعاين الثواين اليت ىي أغراض مقصودة دلتكلم من جعل الكالم مشتمال على 

. والكالم  ىو اللفظ ادلركب ادلفيد ٗاخلصوصيات الىت هبا يطابق مقتضى احلال
 لم.بالوضع وىو مبحث من مباحث ىذا الع

ال تنس أن الكالم البليغ ىو كالم مطابق دلقتضى احلال، ولذلك البد على 
ادلتكلم أن عنده علما يصدق بو كالمو لكي يكون مطابقا للواقع، ويٌت كالمو على 
حسب ما تقتضيها مقتضات ظاىرية، طريق موصل إليو ىو علم ادلعاين، ألن ىذا 

 أحد كبار البلغاء. العلم حيقق لنا أحوال اللفظ العريب كما شرحو

 
 
 

 
                                                             

 ٛنفس ادلرجع، ص.  ٕ
 ٘ٛ، )مكتبة وىبة( ص.اإلعجاز البالغى ، موسىأبو  حممد ٖ

 ٖٛص.، )ادلكتبة العصرية: بَتوت، بدون سنة(، جواهر البالغة فى المعاني والبيان والبديعأمحد اذلامشى، ٗ
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 الكالم إما خّب وإما إنشاء. اخلّب ىو كالم حيتمل الصدق والكذب لذاتو.
مثال:" بر الوالدين واجب على كل اإلنسان ". ىذا الكالم حيتمل الصدق 
والكذب، وادلراد بصدق اخلّب مطابقتو للواقع ونفس األمر وادلراد بكذبو عدم مطابقتو 

 لو. 
ن يقال لقائلو أنو صادق فيو أو كاذب أو كالم ال وإنشاء ىو ما ال يصح أ

 حيتمل فيو الصدق والكذب لذات الكالم.
مثال:" اقرأ القرآن ترتيال ". ىذا الكالم ال حيتمل الصدق والكذب ألن فيو 

 الطلب.
والكالم اخلّبي قسمان، فعلية وامسية. اجلملة الفعلية ىي ما تًتكب من 

د على حدوث شيئ يف زمن معُت مع االستمرار الفعل والفاعل على األقل وىي تفي
والتجدد. واجلملة االمسية ىي أحد شكلُت للجملة ادلفيدة يف اللغة العربية وتتكون 
من امسُت: أوذلما ادلبتدأ وىو االسم ادلتحدث عنو، وثانيهما اخلّب وىو ما زمّب بو عن 

بو خّب ادلبتدأ وىي تفيد على إثبات شيء لشيئ آخر أي إثبات ما يتصف  ٘ادلبتدأ
 إىل ادلبتداء.

اجلمل ذلا أثر يف إدراك أكمل ادلعاين ومعرفة أمّت أوجو التفسَت عند الكالم 
 لذلك البد أن يكون طالب العلم عارفا بدالالتفعلى تفسَت كتاب اهلل عز وجل 

ىي اليت تبدأ  مسيةاجلملة اال البالغة وباألخص علم ادلعاين. من جهة علم اجلمل
سم. امسية فهي تبدأ با: حممد كرمي، اهلل ربنا، حممد رسول اهلل. ىذه مجلة سم مثلباال

 تدل على الثبوت والدوام. مسية ىذه اجلملة اال
]ضرب حممد سعدا[  تدل على التجدد واحلدوث  داللة اجلملة الفعلية

 الضربة وقعت وانتهت ألهنا مجلة فعلية، فاجلملة الفعلية تدل على حدوث الشيء
 

                                                             
 ٚ .، )بَتوت، مكتبة دار الشرق( صالمنهاج في القواعد واإلعرابحممد األنطاكي،  ٘
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ال، تقول فالن كرمي أو شجاع أو فمسية اعو ويتجدد بعد ذلك. أما اجلملة االمث انقط 
 ٙإنسان، ىذه األشياء مستمرة معو.

مسية فاحلمد كلو ثابت اىذه مجلة  ٚ)احلَْْمُد لِلَِّو َربِّ اْلَعاَلِمَُت( قال اهلل تعاىل:
د أن يُبُّت أن دائما وأبدا. مل يقل ]رممد اهلل رب العادلُت[ أرا -عز وجل-مستقر هلل 

احلمد ثابت هلل ومستِقر، ولو قال ]رممد اهلل رب العادلُت[ يعٍت رمن ذمدد احلمد هلل 
صلى اهلل -مرة بعد أخرى كلما ذبددت لنا نعمة جددنا احلمد ولذلك يقول النيب 

يعٍت احلمد كلو ثابت هلل مث  )إن احلمد هلل( يف احلديث -عليو وسلم
مد لو مرة بعد أخرى كلما ذبددت نعمة أو اندفعت رمن ذُمدد احل )رممده( يقول

 .نقمة، ففعلي أنا مرة بعد أخرى وما يستحقو اهلل أن احلمد ثابت لو مستقر لو
مسية للداللة على أن ىذه اجاء جبملة  ٛ)بَ رَاَءٌة ِمَن اللَِّو َوَرُسولِِو(مث قال: 

 .إىل يوم القيامةإىل اهلل تعاىل الّباءة ثابتة وباقية ودائمة 
 ٜوقال اهلل تعاىل: أن اهلل بريء من ادلشركُت.....

 ٓٔوقولو أيضا: إن عدة الشهور عند اهلل إثنا عشر شهرا يف كتب اهلل.....
ىاتان اآليتان تأتيان جبملة امسية أي تًتكب من ادلبتدأ واخلّب الذين مسامها 

إىل اهلل تعاىل  البالغيون بادلسند وادلسند إليو، فاآلية األوىل تفيد إثبات صفة الّبئ
واآلية الثانية تفيد عدة الشهور إىل عدد إثٌت عشر بدون التجدد. فاتضح لنا أن 
لكل آية من آيات القرآن اليت أتت بالكالم اخلّبي امسية كانت أو فعلية داللة 

 متنوعة حسب موقعة ادلسند وادلسند إليو يف الكالم. 
 
 

                                                             

 ب ادلراحل الثمان لطالب فهم القرآن للد.عصامشرح د. حممد بن عبد العزيز اخلضَتي لكتاٙ 
 من سورة الفاربة ٕاألية  ٚ
 من سورة التوبة ٔاألية  ٛ
 من سورة التوبة ٖاألية  ٜ

 من سورة التوبة ٖٙاألية  ٓٔ
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سند إليو، وىاىو احلكم الذي فاجلملة االمسية تفيد إثبات ادلسند إىل ادل 
تضمنو الكالم اخلّبي من مجلة امسية، فاجلملة الفعلية تتحدث عن حدوث الفعل يف 
زمن معُت أي ليس ىناك اإلثبات، إما أن يكون الزمن ماضيا وإما أن يكون حاال أو 

 مستقبال إن دلت عليو الدليل أو العالمة.

راد بو علم النحو وبُت ما أراد بو ودما سبق بيانو عرفنا أن ىناك فرق بُت ما أ
علم ادلعاين عن كل آية من آيات القرآن، فعلم النحو خيتص بشرح وظيفة من 
وظائف الكلمات داخل اجلمل من اإلعراب، وعلم ادلعاين خيتص بشرح الكالم من 
حيث اخلّبي واإلنشائي، وال سيما احلكم الذي تضمنو الكالم اخلّبي من آيات 

 الكالم اخلّبي الوارد يف آيات القرآن. القرآن أي داللة

وىذا الفرق مل يهتم بو أكثر مًتمجي آيات القرآن إىل اللغة اإلندونيسية مع 
أنو مهم جدا يف تأكيد فهم مقاصد آيات القرآن وخباصة اآليات الىت أتت جبملة 

 امسية من الكالم اخلّبي.

آيات القرآن الكرمي معروف لدينا اليوم أن أكثر ادلسلمُت مل يفهموا مقاصد 
على ما أدى إليو علم ادلعاين، ىذا ما لو أتركنا شرحو فيحدث االرمراف يف فهم 

األخطاء يف فهم آيات القرآن الكرمي مع أنو ستحدث مقاصد آيات القرآن أو 
مصدر أساسي يف التعاليم اإلسالمية. فلذلك، ينبغي علينا أن نقدم شرح داللة 
اجلملة اإلمسية الواردة يف آيات القرآن ليسهل على ادلًتجم احلصول على ما أرادتو 

 اآلية من حيث الداللة.

ال زبلو عن اجلملة االمسية  وبعدما الحظت الباحثة اآليات يف القرآن أكثرىا 
  ورة التوبة.وكذلك اآليات يف س

سورة التوبة ىي مستويات التاسعة من سور القرآن الكرمي، عدد آياهتا مائة 
 وتسع وعشرون آية وىي مضمونتان: كيف اتصال بُت ادلسلمُت والكافرين
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ة ) أي وأحوال اإلنسان يف حرب روم، قال القرطيب أن سورة التوبة تسمى بالفاضح 
تتحدث عن شرائر ادلنافقُت( والبحوث )أي تتحدث عن سرائر ادلنافقُت( وادلبعثرة. 
ال تبدأ سورة التوبة ببسملة قال القرطيب أن سورة التوبة بدون البسملة ألهنا تنزل 

 ٔٔبالسيف وغَت األمن والبسملة تدل على األمن

قعتها من اإلعراب ورود اجلملة االمسية الكثَتة يف سورة التوبة ادلختلفة مو 
يدعو ادلسلمُت والسيما ادلسلمون اللغويون إىل االىتمام هبا ويدافعهم إىل القيام 
بالبحث ادلراد بورودىا مجلة امسية، ولتقوية الفهم يف ادلراد بداللة اجلملة االمسية 

 باعتبار البالغة ربتاج إىل التعليم ادلنظم حيث يتجلى بو ادلراد بداللة اجلملة االمسية
 . ادلوجودة يف آيات القرآن

ومن مالحظة الباحثة قليل من كتب التفسَت بُت معاين اآليات اليت تضمن 
 داللة مجلة امسية بالنظر إىل الناحية البالغية بالتفصيل.

وىناك ادلبلغون الذين ال يفهمون داللة مجلة امسية بالنظر إىل علم البالغة 
الىت تتبعها يف ادلساجد مثل ما مسعت  )علم ادلعاين( كما مسعت الباحثة اخلطبة

من  ٕٕٛالباحثة يف مسجد جامع يونس من قول اخلطيب يف خطبتو سورة البقرة 
لُّ ذَلُنَّ َأْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اللَُّو  َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصنَ اآلية  بِأَنْ ُفِسِهنَّ َثاَلثََة قُ ُروٍء َواَل حيَِ

ُكنَّ يُ ْؤِمنَّ بِاللَِّو َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحقُّ بَِردِِّىنَّ يف َذِلَك ِإْن َأرَاُدوا   يف أَْرَحاِمِهنَّ ِإنْ 
َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواللَُّو َعزِيٌز َحِكيٌم  ِإْصاَلًحا َوذَلُنَّ ِمْثُل الَِّذيْ 

(ٕٕٛ)  

ذه اآلية تدل على مدة العدة فحسب بل داللة اآلية من قال اخلطيب ى
ناحية علم البالغة وباألخص علم ادلعاين اليت أتت جبملة امسية من الكالم اخلّبي 

 ىي إثبات صفة الًتبص عليهن )ادلطلقات( فيما شرحو اخلطيب توىم

                                                             
11 Jalaluddin As-sayuthi, Sebab Turunnya Ayat Al-quran, (Jakarta: Gema insani),8002, h. 872 
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ادلستمعون عن إرادة اآلية من حكم ادلًتبص مدة الًتبص، ىذا يدل على ضعف  
ىتمام دبا يقتضيو الكالم اخلّبي من حيث اإلفادة كما أن فائدة الكالم إما أن اال

تكون إثبات ادلسند إىل ادلسند إليو إذا الكالم أتى باجلملة االمسية وإما أن تكون 
بيان حدوث فعل يف زمن معُت مع استمرار وذبدد إن كان الكالم أتى باجلملة 

 الفعلية. 

جذبت الباحثة إىل القيام بالبحث العلمي العميق بناء على البيان السابق فت
داللة جملة اسمية على  مقاصد آيات القرآن ربت ادلوضوع :"معرفة للحصول على 

 ضوء البالغة في سورة التوبة وطريقة تعليمها".
 

 مشكالت البحث . ب
 ادلشكالت ادلوجودة يف ادلوضوع كثَتة منها: 

 اجلملة االمسية الواردة يف سورة التوبة .ٔ
 قعة اجلملة االمسية الواردة يف سورة التوبة من اإلعرابمو  .ٕ
 داللة اجلملة االمسية يف القرآن الكرمي باعتبار البالغة .ٖ
 البحث يف اجلملة االمسية باعتبار النحو .ٗ
الفرق بُت البحث يف اجلملة االمسية باعتبار النحو وبُت البحث فيها باعتبار  .٘

 علم ادلعاين )البالغة(
 أتت جبملة امسية يف القرآن الكرميمعٌت اآليات اليت  .ٙ
 فائدة مجلة امسية يف فهم القرآن الكرمي .ٚ
 طريقة تعليم مجلة امسية  .ٛ
 إسًتاتيجية تعليم مجلة امسية .ٜ

 تقنية تعليم مجلة امسية .ٓٔ
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  ج. حدود البحث

 إضافة إىل ادلشكالت السابقة، ربددت الباحثة ىذه ادلشكالت يف:

 يف القرآن الكرمي )سورة التوبة( باعتبار البالغةداللة اآليات اليت أتت جبملة امسية  .ٔ
 معٌت اآليات اليت أتت جبملة امسية يف القرآن الكرمي )سورة التوبة( .ٕ
 طريقة تعليم مجلة امسية .ٖ

 
 أسئلة البحث. د   

ما دالالت اآليات اليت أتت جبملة امسية يف القرآن الكرمي )سورة التوبة( باعتبار  .ٔ
 البالغة ؟

 ليت أتت جبملة امسية يف القرآن الكرمي )سورة التوبة( ؟ما معٌت اآليات ا .ٕ

 ما ىي طريقة التعليم ادلناسبة يف تعليم مجلة امسية ؟ .ٖ

 

 ه. أهداف البحث   

 دلعرفة داللة مجلة إمسية يف القرآن الكرمي )سورة التوبة( باعتبار البالغة .ٔ

 التوبة( دلعرفة معٌت األيات اليت أتت جبملة امسية يف القرآن الكرمي )سورة .ٕ

 دلعرفة طريقة التعليم ادلناسبة يف تعليم مجلة امسية .ٖ
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 أهمية البحثو.    
 ما يلي:كالبحث ف أمهيةأما 

 ىذا البحث يساعد الطالب دلعرفة دراسة مجلة امسية من ناحية البالغة وفهمها .ٔ
 مساعدة اجملتمع اإلسالمي لفهم مقاصد آيات القرآن ادلضمونة مجلة امسية .ٕ
 ُت عن كيفية تعليم مجلة امسية بطريقة التعليم ادلناسبةعلما للمدرس .ٖ
 ملة االمسية الواردة يف القرآن الكرميداللة اجل توسيع معرفة الباحثة عن .ٗ
توسيع معرفة الباحثة عن طريقة تعليم اجلملة االمسية ادلناسبة بتأكيد فهم داللة  .٘

 اجلملة االمسية الواردة يف آيات القرآن.
 

 مصطلحات البحث ز.

يكون ىذا البحث مفهوما وواضحا فقّدمت الباحثة االصطالحات ادلوجودة ىف ىذا ل
 ادلوضوع كما يلى:

 لفظ يف اللغة علماء ذكر وقد داللة، - يدلّ  - دلّ  من مصدر الداللة .ٔ

 وُدلولة وِداللة داللة :لغات ثالث داللة   
  أقوى والفتح وضمها، وكسرىا الدال بفتح وداللة

  ٕٔلو وضع الذي ادلعٌت سبام على اللفظ يدل أن الداللة ىي  
 مجلة إمسية ىي ما تًتكب من مبتدأ وخّب .ٕ

 ٖٔضوء ىو نظرة
 
 
 

                                                             
 ٕ ص.، ٕٓٓٓ ،أثر الداللة اللغوية فى التأويل عند المفسرين  ،قابلةكمال أمحد فاحل ادل ٕٔ
 ، دار العلم للماليُت.قاموس التربية، حممد علي اخلويل ٖٔ
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طريقة التعليم ىي خمطط شامل متعلق بتقدمي ادلادة منتظما وغَت مقابل و ىي  .ٖ
 .ٗٔتتأسس على ادلدخل

بناء على االصطالحات السابقة فادلراد دبوضوع ىذا البحث التكميلي ىو 
أمهية داللة مجلة امسية يف فهم مقاصد اآلية اعتمادا على النظرية البالغية البحث عن 

 يف الكالم اخلّبي من مجلة امسية وكيفية تعليمها يف ادلدرسة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                             
14Aziz Fakhrurrozi, Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, (Dirjen Pendidikan Islam 

Kementerian Agama RI: Jakarta, 8008) cet.8, hal. 01 


