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األولفصلال

البحثأساسيات

خلفية البحث.أ

ا العرب عن أغراضهم الغة . 1اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب  هلا مزايا أل
دقيقة و عميقة اب أيات  القرأن الكرمي بليغة و معانيهيالنيب و القرأن و أهل اجلنة .أسال

هو علم  ا, قد يكون العقل ال يستطيع أن يفهم معانيه. وهلذا شرط من شروط لتفهيمه
فرع من فروع علم البالغة علم املعايناملعاين و البيان و البديع. أما

ا  ا أحوال الكالم العريب اليت يكون  علم املعاين هو أصول و قواعد تعرف 
2يكون وفق الغرض الذي سيق له .مطابقا ملقتضي احلال حبيث 

إن هذا العلم فائدة ملعرفة إعجاز القرأن. أما البحث من حبوث علم املعاين فهو 
الكالم. الكالم ينقسم إىل قسمني و هو الكالم اخلربي و الكالم اإلنشائي، الباحثة 

3تبحث عن الكالم اخلربي . الكالم اخلربي هو كالم حيتمل الصدق و الكذب لذاته.

ندما بلغ املتكلم اخلرب فلينظر إىل أحوال املخاطب كان خاليا ذهنا أو مرتددا أو منكرا ع
له باستخدام أضراب الكالم اخلربي. أما أضراب الكالم اخلربي فهي اإلبتدائي و الطليب 
و اإلنكاري .الكالم اإلبتدائي يوجه على خاىل الذهن بدون التوكيد و الطليب يوجه على 

واحد و اإلنكاري يوجه على منكر له بتوكيدين فأكثر.املرتدد بتوكيد
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قد يكون الكالم اخلربي غري وفق بأحوال املخاطب. مثل الكالم اإلنكاري يوجه 
على خاىل الذهن، و الكالم اإلبتدائي يوجه على املرتدد السائل و غريمها. يسميها 
البالغيون خبروج اخلرب عن مقتضي الظاهر" املثال: 


4 هذه األية تتكون على مؤكدين " إن و الم التوكيد" إن
املخاطبني غري املنكرين و مرتددين و لكن اهللا قد ألقى اهللا عليهم بؤكد ؟ فما السبب ؟ 
السبب ظهور اإلنكار عليهم .ألن الغافلني عن املوت و عدم استعدادهم بالعمل الصاحل 

كاملنكرين و ألقى عليهم مبؤكدين.و لذلك وضعوا  

عميقة. مث املثال: و هذه املشكلة حتتاج إىل حتليل 








5 " هذه األية تقص يف نوح و قومه، و فيها سيغرق
اهللا قوم نوح و نوح يرتدد أكان اهللا يغرق قومه أم ال ؟ ملاذا اهللا ينزل نوح كاملرتدد السائل 

السبب خروجها عن مقتضي الظاهر؟ السبب أن ؟ و يف احلقيقة هو خايل الذهن، فما 
ى نوحا يسأل عن شأن خماطبته الظاملني . أحمكوم عليهم باإلغراق  اهللا سبحانه و تعاىل 

. "أم ال و أجيب با"

15سورة المؤمنون: األیة : 4
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مث املثال: 



6 "و فيها ال يوجد بعض أداة من أدوات التوكيد بل هم األية تدل على الكافرين
منكرون. واهللا ينزل الكافرين منزلة خايل الذهن، فما السبب خروجها عن مقتضي 
م ينظرون الدالئل و احلجج  .و هذا البحث حيتاج إىل حتليل  الظاهر؟ السبب هو  أ

عميق.

توجد خروج اخلرب.  أيات القرأن اليتمعاىنيشرحونال فسريناملمن بعض
. كاأليات السابقة, ليعلم الناس معاين األية اليت توجد فيها خروج اخلرب

املنورةهليةمعهد أما فرد البحث األول فهو مدرس البالغة ىف املدرسة الثانوية األ
بارو. هدفه هو ملعرفة تنفيذ تدريس مادة البالغة خصوصا مادة الكالم ناإلسالميبك

اخلربي يف تلك املدرسة.

و أما فرد البحث الثاين فهو سورة التوبة هي مستوية التاسعة من سور القرأن 
ا مائة و تسع و عشرون أية. هي مضمونتان : كيف إتصال بني  الكرمي، عدد أيا
املسلمني و الكافرين  و أحوال اإلنسان يف حرب روم، قال القرطيب أن سورة التوبة 

( أي تتحدث عن شرائر املنافقني) و البحوث ( أي تتحدث عن تسمى بالفاضحة 
سرائر املنافقني) و املبعثرة . ال تبدأ سورة التوبة ببسملة، قال القرطيب أن سورة التوبة 

ا تنزل بالسيف و غري األمن و البسملة تدل على األمن. 7بدون البسملة أل

163سورة البقرة : األیة : 6
7 Jalaluddin Assayuthi, Sebab Turunnya Ayat Alquran, ( Jakarta: Gema Insani ), 2008, h. 275



4

علم البالغة،خصوصا علم من مقدمات سورة التوبة فتختارها الباحثة ألن فيها 
معاين  تبحث عن الكالم اخلربي بأضرابه و خروجه عن مقتضي الظاهر.

دراسة و هلذا تتحذب الباحثة أن تقوم بالبحث العلمي حتت املوضوع " 
و تنفيذ في سورة التوبةوجوه خروج الخبر عن مقتضي الظاهر وصفية تحليلية عن 

"باروبكنيمعهد المنورة اإلسالمهلية تعليمها في المدرسة الثانوية األ

مشكالت البحث.ب

ها الباحثة ىف احلوارات السالفة, جتد أنواعا تمن خالل خلفية البحث الىت قدم
عددة منها :مت

الغرض األساسي و األغراض األخرى من الكالم اخلربي.1
أنواع أساليب الكالم اخلربي يف سورة التوبة.2
أضراب الكالم اخلربي يف سورة التوبة.3
خروج اخلرب عن مقتضي الظاهر.4
وجوه خروج اخلرب عن مقتضي الظاهر.5
أثر معىن األية اليت وجدت فيها خروج اخلرب.6
معهد املنورة اإلسالمى  األهليةيف املدرسة الثانوية تنفيذ تعليمها .7

"بارونبك
حدود البحث.ج

املشكالت املوجودة يف هذا البحث فمنها :
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يف سورة التوبةوجوه اخلرب عن مقتضي الظاهر.1
أضراب الكالم اخلربي يف سورة التوبة.2
ألهلية "معهد املنورة اإلسالمى " يف املدرسة الثانوية اتنفيذ تعليمها .3

"باروبكن
أسئلة البحث.د

؟يف سورة التوبةن مقتضي الظاهر عكيف وجوه خروج اخلرب .1
ما هي أضراب الكالم اخلربي يف سورة التوبة ؟.2
"معهد املنورة اإلسالمى " هليةاملدرسة الثانوية األيف كيف تنفيذ تعليمها .3

كنبارو " ؟ب
أهداف البحث.ه

يف سورة التوبةن مقتضي الظاهرعكيف وجوه خروج اخلرب ملعرفة  .1
ما هي أضراب الكالم اخلربي يف سورة التوبة ملعرفة .2
"معهد املنورة اإلسالمى " هليةيف املدرسة الثانوية األملعرفة كيف تنفيذ تعليمها .3

بارو "بكن

أهمية البحث.و
هذا البحث يستفيد للطالب أو الطالبات يف قسم تعليم اللغة العربية.1
مقتضى الظاهر و عنوجوه خروج اخلرب فهمعلم للمجتمع اإلسالمي يف .2

ا. مؤشرا
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القارئ يعرف مقصود األية .3

مصطلحات البحث.ز
8الشيء و يكتب يف تقرير البحث.وصفية هي البحث الذي يوجد فيه حال.1

نية بتقدمي الناحيات آهي حبث شيئ حبق التأمل, أو تفسر األيات القر حتليلية هي .2
9.املوجودة فيها مع شرح معاىن األيات بالعلوم

الكالم اخلربي هو كالم حيتمل الصدق و الكذب لذاته..3
وجوه هي مجع من وجه.4
10القرأن الكرمي، نزلت سورة التوبة باملدينة.سورة التوبة هي مستوية التاسعة من سور .5

8Suharsimi Kunto,2٠13 . Prosedur Penelitian( Jakarta: Rineka Cipta) hal: 3
9Nashruddin Baidan. Metode Penafsiran Al-Qur’an.Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
10Syekh Muhammad Ali, Shafwatut Tafasir, ( Jakarta: Pustaka Al Kautsar) hal:475
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